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CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las obras y fijar las condiciones técnicas y económicas generales que han de 
regir en la realización de las obras de “Proyecto de mejora de las intersecciones C-
1415c y BV-5106 y conexión con el acceso del polígo no Industrial de 
Argentona”.  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con las 
disposiciones que, con carácter general y particular, se indican en el Artículo 1.06 de 
este Capítulo. 
 
1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las 
obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. 
 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente 
las obras. 
 
1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUME NTOS. 

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo escrito en este último documento. 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 
Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos.  
 

Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o las 
descripciones erróneas de unidades de obra que sean indispensables para llevar a 
cabo el espíritu e intención expuestos en el Proyecto, o que por uso y costumbre 
deban ser realizadas, no solo no eximen al adjudicatario de la obligación de 
ejecutarlas, sino que, por el contrario han de ser realizadas, como si hubieran sido 
completa y correctamente especificadas y descritas en los documentos contractuales 
del Proyecto. 
 
1.4.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATI STA. 
 

Director de las Obras: 
La Sociedad promotora de la urbanización designará al Director de las obras 

que será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y 
asumirá la representación de la Propiedad ante el Contratista, Organismos o 
Entidades Oficiales y Particulares, en todo lo referente a las obras. 
 

El Director de las obras resolverá, en general, todos los problemas que se 
planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto. De forma 
especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la 
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calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de 
los planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programas de ejecución de 
los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 
relacionado con la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o 
por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de 
trabajo. 
 

Las obras que resulte preciso ejecutar sin que figuren con suficiente detalle en 
el Proyecto, se construirán con arreglo a lo que durante la ejecución formulen los 
técnicos a los que se ha encomendado la Dirección de las Obras, quedando sujetas 
en un todo a las condiciones contenidas en este Pliego. 
 

Inspección de las Obras. 
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en 
que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 

Representante del Contratista. 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 

persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras. 
 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no 
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la obra. 
 

La Propiedad podrá exigir que el Contratista designe, para estar al frente de las 
obras, un Técnico titulado con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del 
Director, relativas al cumplimiento del contrato.  
 

En todo caso previamente al nombramiento de su representante, el Contratista 
deberá someterlo a la aprobación de la Propiedad. 
 
1.5.- ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE T RABAJO. 

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar 
cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado 
contradictoriamente por el Contratista y el Director, acompañándose la 
correspondiente propuesta de modificación para su tramitación. 

 
1.6.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULA R. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con 
las disposiciones de carácter general y particular que se señalan a continuación: 
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- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 18-05-1.995. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado de 31 de Diciembre de 1.970. 
- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado, de 28 de Junio de 1.991. (EHE). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

(R.C.-93). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras, Enero de 1.988 (P.G. –4/88) y 
posteriores artículos modificados. 

- Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 
bituminosas (I.C.E.). 

- Pliego General para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento (T.D.C.). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento 
de Agua. M.O.P. 1.974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones M.O.P. 1.986. 

- Normas U.N.E. de aplicación. 
- Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban 

Terradas. 
- Normas de ensayo, del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 
- Orden de 21 de Diciembre de 1.995 por la que se establecen los criterios para 

la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción (RB-90). 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE- 

94). 
- Norma básica de la edificación NSE EA-95 «Estructuras de Acero en la 

Edificación». 
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

Arquitectónicas Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía (Decreto 
72/1.992 de 5 de Mayo). 

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, 
Pliegos o Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad 
a la fecha de licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están 
especificados como si no. lo están en la relación anterior. 
 
 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una 
prescripción de este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las 
Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente. 
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Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización 
expresa del Director de la obra. 
 
1.7.- ÓRDENES AL CONTRATISTA. 
 El “Libro de Ordenes” será diligenciado con la firma del contrato de 
adjudicación de las obras, en la fecha de comprobación del replanteo, y se cerrará en 
la recepción definitiva. Durante dicho período 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 la Propiedad 
Contratante, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 
1.8.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRAT ISTA. 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de 
velar por el cumplimiento de las funciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 
correspondientes en cada centro de trabajo. 
1.9.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

Durante la ejecución de las obras proyectadas, y de los trabajos 
complementarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de 
todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de 
los trabajos. 
 

En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como 
consecuencia de accidentes debidos a una señalización de las obras insuficiente o 
defectuosa. 

 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de manera aceptable todos los daños y perjuicios 
imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en 
el futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad e higiene en el trabajo.  
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El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen 
para la ejecución de las obras, excepto aquellos que por su naturaleza o rango 
(autorizaciones para disponerse los terrenos precisos para las obras del Proyecto, 
servidumbres permanentes, etc.) sean de competencia de la Propiedad. 
 

El adjudicatario está obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislación 
vigente sobre protección de la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos 
nacionales. 
 
1.10.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, 
proponiendo el Contratista para tal fin las medidas pertinentes. La ejecución se 
programará y realizará de tal forma que las molestias que se deriven para las 
circulaciones sean mínimas. 
 

Cuando tengan que efectuarse reformas o modificaciones de caminos o 
carreteras, la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico, ha de conservarse 
en perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán conservarse 
los desvíos precisos. La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará 
de acuerdo con la Normativa Vigente. 
 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 
regulación del tráfico y si las circunstancias lo requieren, el Director de la obra podrá 
exigir a la Contrata la colocación de semáforos. El Contratista adoptará, asimismo, 
bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y seguirá las 
instrucciones complementarias que dicte, a este respecto, el Director de la Obra. 
 

El Contratista tomara las medidas necesarias para evitar la contaminación de 
ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o 
cualquier otra sustancia que pueda ser perjudicial. 
 

El Contratista está obligado a tener vallado el recinto de las obras o lugares de 
acopios y almacén, así como todo lugar dentro de las obras que, por su índole, 
constituya un peligro potencial para personas o vehículos, procediendo a su 
señalización diurna y nocturna, y sin derecho a percibir cantidad alguna por estos 
conceptos. No obstante, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá 
tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos sin que pueda admitirse 
reclamación alguna fundada en este particular. 
 
1.11.- SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 
solicitado por escrito, del Director de la obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos 
para garantizar que el subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de 
aquellos subcontratistas que no demuestren durante los trabajos poseer las 
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condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 
las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos contratos. 
 
1.12.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
El acta de comprobación del replanteo se realizará durante los veinte días siguientes a 
la fecha de la firma del contrato de adjudicación salvo plazo distinto fijado en el 
contrato de adjudicación de las obras. Reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto a 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 al 
cumplimiento del contrato. 
 
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, justificándola 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. 
 
1.13.- GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio 
personal y los de los representantes de la Propiedad que sean necesarios para 
realizar la comprobación del replanteo, debiendo hacer los últimos en la forma, plazos 
y cuantía que regulen las disposiciones vigentes o cláusulas del contrato de ejecución 
de las obras. 
 
1.14.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será 
el que se fije en el contrato, empezando a contar a partir del día siguiente al 
levantamiento del acta de replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de 
las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. Los plazos 
parciales ajustados al Programa de Trabajo tienen también la consideración de 
oficiales y por tanto obligan contractualmente. 
 
1.15.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del 
Técnico Director el plan de obras que haya previsto, con especificación de los plazos 
parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y unidades de obras, 
compatibles con el plazo total de ejecución. 
 

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, 



Proyecto de mejora de la intersección C-1415c y BV-5105 y conexión con el acceso                          
del polígono Industrial en Argentona 

 

 

Documento nº 3 – Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

11 

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 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. 

 
1.16.- 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 aquellas, en los plazos 
parciales y total convenidos en el contrato. 
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 aquel estime que 
han de alterar el programa de trabajo. 

 
Cada elemento de los que constituye el equipo será reconocido por la 

Dirección, anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. 
Podrá 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 
Propiedad 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 será de libre disposición del mismo a la 

conclusión de la obra, salvo estipulación contraria. 
 
1.17.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez terminados los trabajos de ejecución de las obras, se procederá a 
realizar su limpieza final. Todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o 
edificios construidos con carácter temporal deberán ser removidos, quedando los 
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje 
circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se consideran incluidas en el 
contrato, y por tanto, su realización no será objeto de abono directo. 
 

No se considerará que la obra esté terminada en tanto no se cumplan las 
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condiciones anteriormente expuestas. 
 
1.18.- PLAZO DE GARANTIA. 

El plazo de garantía será de un (1) año y durante el mismo el Contratista 
procederá a la conservación de la obra con arreglo a lo previsto en el presente Pliego 
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. 
 

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 mal uso que de aquella 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. 
 
1.19.- INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA. 
Si el Contratista o su representante no compareciese el día y hora señalados por el 
Director de Obra para efectuar el reconocimiento previo a una recepción, se le volverá 
a citar fehacientemente y, si tampoco compareciese esta segunda vez, se hará el 
reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar en acta. Esta cláusula será de 
aplicación en caso de que el contrato no recoja prescripción referente alguna. 
 
MATERIALES 
2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS. 

Las obras comprendidas en este Proyecto tienen por objeto la ejecución de la 
“Proyecto de mejora de las intersecciones C-1415c y  BV-5106 y conexión con el 
acceso del polígono Industrial de Argentona”, desarrollando las indicaciones que 
para la misma establece el planeamiento superior aprobado. 

 
Se definen los viales cuya apertura y pavimentación se precisa ejecutar, 

acondicionando la infraestructura urbana para que preste un adecuado servicio a las 
parcelas y edificaciones anejas. 
 
2.02.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 
suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, 
elegidas por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Director de 
las obras. 
 

A estos efectos, la procedencia de los materiales cuando se señalan en este 
Proyecto es meramente indicativa y no vinculante, por lo que podrán exigirse otros 
suministros diferentes que cumplan las Prescripciones Técnicas de este Pliego. La 
manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al 
transportarlos como durante su empleo. 
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Cuando existan Normas Oficiales establecidas en relación con su empleo en 

las Obras Públicas, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación. 
 

La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al 
transportarlos como durante su empleo. 
 

El Contratista, bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados 
para la extracción de materiales pétreos con destino a afirmados o para la producción 
de los áridos para morteros y hormigones. 
 

El Director de la obra podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción, 
según sean los resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestras 
de materiales que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel, o 
que los lugares elegidos pudieran afectar al paisaje del entorno. 

 
La aceptación por parte del Director de la obra del lugar de extracción de los 

materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 
calidad de los mismos y al volumen explotable. 
 

El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 
inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los 
yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir 
las condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase 
insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el 
Contratista deberá buscar otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores. 
 
MATERIAL PARA TERRAPLENES Y RELLENOS. 

El material a emplear en la coronación de terraplenes y desmontes de áreas 
pavimentadas será suelo seleccionado que se obtendrá de la excavación o de 
préstamos. 
 

Cumplirá las siguientes condiciones: 
-No contendrá elementos o piedras de un tamaño superior a ocho centímetros 
(8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que el veinticinco por 
ciento (25%) en peso.  
- Su límite liquido será inferior a treinta (LL<30) y su índice de plasticidad 
menor que diez (IP< 10), de forma simultánea. 
- La densidad máxima Próctor Normal no será inferior a mil setecientos 
cincuenta kilos por metro cúbico (1.750 kg/m3). 
- El índice CBR mayor de diez (CBR>10) y no presentará hinchamiento en 
dicho ensayo. 
- Exento de materia orgánica. 
- En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 
inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal En los cimientos y 
núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y 
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cinco por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo. 
 

Todos los rellenos localizados en zanjas y obras de fábrica, serán compactados 
hasta un grado igual o superior al de los terrenos circundantes, llegando como mínimo 
a una densidad de mil setecientos cincuenta kilos por metro cúbico (1.750 kg/m3) en el 
ensayo Próctor Normal Las características de las tierras, para su aceptación, se 
comprobarán por una serie de ensayos, que serán como mínimo los siguientes: 
 

Por cada sitio de procedencia y por cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3) de 
tierra a emplear. 

 
- Un ensayo Próctor Normal y CBR. 
- Un ensayo de contenido de humedad. 
- Un ensayo granulométrico. 
- Un ensayo de determinación límites de Atterberg. 
- Un ensayo de contenido de materia orgánica. 

 
Los rellenos utilizados en el perfilado de zonas verdes se realizarán con los 

productos sobrantes de la excavación. 
 
MATERIALES A EMPLEAR EN SUBBASE GRANULAR. 

Serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de 
cantera o grava natural, suelos seleccionados o materiales locales, exentos de arcilla, 
marga u otras materias extrañas. 

 
En especial se utilizaran zahorra naturales en saneo de blandón de firme 

granular y profundidad variable, con IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), 
puesta en obra en capas de 25 cm., extendida y compactada, y zahorras artificiales, 
husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, incluyendo excavación, preparación de 
la superficie de asiento y refino de la superficie acabada. 

 
Su composición granulométrica se ajustará a lo especificado en el artículo 

500.2.2 del PG-4, debiendo estar la curva granulométrica comprendida dentro de los 
límites de los husos ZNA. 
 

El coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a cuarenta (40). El índice 
CBR será superior a 20 y el material será no plástico y su equivalente de arena será 
superior a veinticinco (25). 
 
Control de procedencia. 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada préstamo o procedencia, 
determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento 
se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, zanjas, catas 
u otros métodos de forma de muestras. 
 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
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cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 
(10.000 m3) o fracción de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50. 000 m3). 
 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Límite líquido e indica de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
- Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
- CBR, según la Norma NLT 111/78. 
- Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 
- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 
Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 
 
MATERIALES A EMPLEAR EN BASES GRANULARES. 

Serán una mezcla de áridos, que procederán del machaqueo y trituración, de 
piedra de cantera o grava natural en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE 
deberá contener como mínimo un 50% en peso de elementos machacados que 
presenten dos o más caras de fractura. 

 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable exentos de polvo, suciedad, arcilla u otra materias extrañas. 
 

La composición granulométrica será tal que la fracción cernida por el tamiz 0, 
080 UNE, será menor que los dos tercios de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE 
en peso. 
 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de huso 
ZA (40). 
 

El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada 
compactada. 
 

El coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a treinta y cinco (35). 
 

El material será no plástico y su equivalente de arena será superior a treinta. 
 

Control de Procedencia. 
Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada préstamo o procedencia, 

determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. El reconocimiento 
se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, zanjas, catas 
u otros métodos de forma de muestras. 
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Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 
cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 
(10.000 m3) o fracción de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Límite líquido e indica de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
- Próctor modificado, según la Norma NLT 108/72. 
- Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
- CBR, según la Norma NLT 111/78. 
- Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 
- Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 
- Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86. 

 
Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 

gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 
 
ARIDO FINO A EMPLEAR EN MEZCLA BITUMINOSA. 

Será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural, 
sin que la proporción de ésta última supere el treinta por ciento (30%) de la mezcla. Se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otra materia extraña debiendo, en su totalidad, 
pasar por el tamiz 2,5 UNE y quedar retenido en el tamiz 0,080 UNE. 
 

El coeficiente de desgaste de Los Angeles será inferior a veinticinco (25) y un 
equivalente de arena superior a cincuenta y cinco (55). 
 

La adhesividad se considera suficiente cuando la pérdida de resistencia de la 
mezcla, en el ensayo de inmersión-compresión, no rebase el veinticinco por ciento 
(25%). 
 

Por cada doscientos (200) metros cúbicos o una vez al día, se realizará un 
ensayo granulométrico y una vez a la semana un ensayo de densidad aparente en 
Tolueno. 
 
FILLER A EMPLEAR EN MEZCLAS BITUMINOSAS. 

Procederá de aportación como producto comercial o especialmente preparado 
para este fin. La totalidad del mismo pasará por el tamiz 0.080 UNE. 
 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites fijados en el 
artículo 542.2.2.3. del PG-4. La densidad aparente estará comprendida entre cinco y 
ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 y 0,8 g/cm3.) y el coeficiente de 
emulsibilidad será inferior a seis décimas (0,6). 
 

Por cada cien (100) metros cúbicos o una vez al día se realizará un ensayo 
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granulométrico y una vez a la semana un ensayo de densidad aparente a Tolueno, 
debiendo las otras especificaciones comprobarse al admitirse el material o cambiar de 
lugar de procedencia. 
 
AGUA. 

El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y 
dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el artículo sexto de la Instrucción para 
Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado aprobada por el Real 
Decreto 1.039/91, de 28 de Junio (EHE) 
 

La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del 
Director de la obra. 
 
 Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará un 
análisis químico. 
 
CEMENTO. 

El cemento satisfará las condiciones del pliego de Prescripciones Técnicas 
para la recepción de cementos en las obras de carácter oficial, de 28 de Octubre de 
1.988, y el artículo 50 de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa o Armado, aprobada por el Real Decreto 1.039/91, de 28 de Junio 
(EHE). Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 10º de la citada Instrucción. 
 

El cemento a emplear en las obras será el tipo Portland con adiciones de la 
categoría 11 y porcentaje máximo del 20%, o cualquier otro que por necesidad del 
terreno indique la Dirección de Obra. 
 

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a una serie 
completa de ensayos, que serán indicados por el Director de la obra. Los resultados 
merecerán la aprobación de éste. 
 
ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones 
Impuestas en el artículo 7º de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras 
de Hormigón en Masa o Armado, aprobada por el Real Decreto 1.039/91, de 28 de 
Junio (EHE). 
 

Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se 
mezclen con materiales extraños. El Director de la obra podrá precisar la capacidad de 
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de 
hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que 
se puedan acumular sobre el área de almacenamiento o silos, no puedan entrar a 
formar parte de los hormigones. 
 

Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de la 
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obra fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. Los tamaños 
máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena colocación del 
hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los vibradores 
que se utilicen. 
 

Los tamaños máximos del árido serán de 80 mm. para espesores que 
sobrepasen los 60 cm. y de 40 mm. cuando los espesores sean más reducidos y en el 
hormigón para armar. 

 
Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo menos 

en tres tamaños, los cuales, salvo que el Director de la obra autorizase otra cosa, 
serán: 

- Entre cero y cinco milímetros (0-5 mm.) 
- Entre cinco y veinticinco milímetros (5-25 mm.) 
- Mayor de veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
Se realizarán los ensayos correspondientes para cada partida de áridos de 

procedencia distinta, debiendo realizarse al menos una serie completa de ensayos 
como mínimo para cada tamaño de clasificación. El tipo y forma de realizar cada 
ensayo lo fijará el Director de la obra, el cual deberá dar su aprobación a los 
resultados obtenidos. 
 
PRODUCTOS DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES. 

Podrán utilizarse, con autorización previa del Director de la obra, plastificantes 
y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para 
ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos sobre probetas 
con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las sustancias 
agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular 
los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

 
1.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas 
en hormigones fabricados sin aditivos. 
2.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
3.- Que el producto de adición no represente un peligro para las andaduras. 

 
LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

Se empleará como ligante bituminoso una emulsión asfáltica canónica del tipo 
E C. I que deberá cumplir las especificaciones del artículo 213 de P.G.-4. 
 

Se prohíbe expresamente el uso de betunes asfálticos fluidificados. 
 

A la recepción en obra de cada partida se realizarán los ensayos oportunos 
que permitan identificar el tipo de emulsión y a medir su contenido de agua y su 
penetración sobre el residuo de destilación, así como cualquier otro ensayo que el 
Director de la obra estime conveniente ordenar para comprobar las demás 
características del ligante. 
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LIGANTE BITUMINOSO PARA RIEGOS DE ADHERENCIA. 

Se empleará como ligante bituminoso una emulsión asfáltica catiónica del tipo 
E.C.R.-1 que deberá cumplir las especificaciones del artículo 213 del P.G.-4. 
 

Se prohíbe expresamente el uso de betunes asfálticos fluidificados. 
 

A la recepción de obra de cada partida se procederá de forma análoga a la 
indicada en el artículo inmediato anterior a este Pliego. 
 
LIGANTE PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Se utilizará, preferentemente, como ligante bituminoso un betún asfáltico del 
tipo B 60/70, de aspecto homogéneo y exento de agua, con vistas a no formar espuma 
cuando se caliente a la temperatura de empleo. 
 

Deberá cumplir las especificaciones del artículo 211 del P.G.-4. 
 

A la recepción en obra de cada partida, se efectuará un ensayo de penetración 
y aquellos otros que el Director de la Obra estime conveniente como comprobación de 
las características que debe cumplir el betún. 
 
MADERA PARA ENCOFRADO. 

La madera que se emplee en encolados será de pino rojo o cualquier otra de 
buena calidad que merezca la aprobación del Director de la Obra. 
 
LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS. 

No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán 
duros, homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán 
presentar una contextura uniforme de grano fino. 
 

No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la 
acción de los agentes atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido 
metálico al golpearlos y absorber una cantidad de agua menor que el catorce por 
ciento (14%) de su peso después de un día de inmersión. 
 

La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por 
centímetro cuadrado (200 Kg/cm2) y se determinará de acuerdo con la Norma UNE 
7059. 
 
FUNDICIÓN. 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino 
y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con 
lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que 
perjudiquen su resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
 

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller 
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haciendo uso de las correspondientes máquinas y herramientas. El Director de la obra 
podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que fijará en cada 
caso. 
 

La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por milímetro 
cuadrado (15 Kg/mm²). 
 

Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente o 
vendrán fundidos con las piezas moldeadas. 
 
TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE PVC CORRUGADO Y DE HORMI GÓN 
EN MASA PARA SOTERRAMIENTO DE ACEQUIAS. 

Los conductos de evacuación de pluviales de la carretera se realizarán 
mediante colectores de PVC. 
 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes 
operaciones: 

 
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 
- Unión de los tubos. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, 

quedará a la rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. Quedarán 
centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se situarán cobre un lecho de 
apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el Documentación 
Técnica. 
 

La unión con junta elástica entre los tubos se realizará por penetración de un 
extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado 
previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. 
 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 
 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en 
su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 
 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las 
de agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas 
tangencialmente 100 cm. 
 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán 
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realizadas satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los 
tramos que especifique la Dirección Facultativa. 
 

Por encima del tubo habrá un relleno de zahorras compactadas, que cumplirá 
las especificaciones de su pliego de condiciones. 
 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 
- En zonas de tráfico rodado: ³ 100 cm. 
- En zonas sin tráfico rodado: ³ 60 cm. 
- Anchura de la zanja: ³ D exterior + 50 cm. 
- Presión de la prueba de estanqueidad: ² 1 kg/cm2. 

 
Se comprobaran los siguientes parámetros en el proceso de ejecución de las 

obras: 
- Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto. 
- Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 
- La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 
- El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
- Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del 
tubo. 
- Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 
- Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar 
los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
- Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
- Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. 
- En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 
asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se 
haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 
 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
Para los tubos con junta-anillo elastomérico, el lubricante que se utilice para las 
operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el 
anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 
 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la 
no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial 
de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones 
técnicas del relleno de la zanja. 
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Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las 
uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la 
normativa vigente. 
 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el 
contratista corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 
 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la 
Dirección Facultativa. 
 

En cuanto a control y criterios de aceptación y rechazo se comprobará la 
rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres. 
 

No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de 
los pozos extremos superior al 20%. 

 
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM 

con una prueba general. No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres 
horas. 

 
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos 

mediante una inspección general. No se aceptará cuando existan deficiencias 
superiores al 10%. 
 

Se harán pruebas de servicio en la circulación en la red: 
 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m2 de 
agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m2 de 
agua en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. 

 
Se medirán los m. de longitud instalada, medida según las especificaciones de 

la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a conectar. Este criterio 
incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado y 
también incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería 
instalada. 

  
La Normativa de obligado cumplimiento para esta unidad de obra es: 
 
- PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones. 
- 5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje. 
- 5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial. 

 
Los conductos de enterramiento de acequias serán de hormigón en masa 

prefabricados de hormigón, de sección circular, sección circular con base plana, con 
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uniones de tipo enchufe campana y junta elástica, armados para diámetros iguales o 
superiores a 600 mm. 
 

Deberán cumplir las especificaciones contenidas en la Norma UNE 127010 EX 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 275 Kp/cm2 
a los veintiocho días, en probeta cilíndrica. 
 

El tamaño máximo del árido será la cuarta parte del espesor de las piezas y 
contendrá un cincuenta por ciento (50%) de granos finos de tamaño comprendido 
entre cero y cinco milímetros, y la otra mitad de granos más gruesos. 
 
Para la confección de los tubos se utilizarán moldes metálicos rígidos y mezclas 
semihúmedas, vibradas convenientemente. El moldeado de los enchufes o ranuras de 
anclaje, deberá ser perfecto, desechándose todos aquellos elementos o piezas que 
presenten defectos o roturas. El curado de todos los tubos se prolongará como mínimo 
quince (15) días. 
 

Los tubos serán de la serie caracterizada por el valor mínimo de la carga de 
rotura expresada en KN/m, definida en los correspondientes perfiles longitudinales, y 
en todo caso, adecuados a la carga de tierras y tráfico que tengan que soportar. 
 

La recepción en la obra de los elementos prefabricados, se efectuará 
sometiéndolos a los siguientes ensayos: 

- Ensayo de estanqueidad. 
- Ensayos de aplastamiento. 
- Ensayo de flexión longitudinal. 

 
Estos ensayos se realizarán conforme a lo expresado en la Orden del MOPU 

de 15 de Septiembre de 1.986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
 

En todos los casos, el promedio de los diámetros interiores tomados en las 
cinco secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, 
no será inferior al diámetro nominal del tubo. Como diámetro interior de cada una de 
las cinco secciones se considerará el menor de los diámetros perpendiculares 
cualquiera. 
 

Los tubos no tendrán una longitud inferior a 2,0 m. La desviación admisible en 
longitud no será superior al 2% en más o en menos. 
 

La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano 
horizontal tomado como referencia, no será en ningún caso superior a 5 mm. para 
tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo 
una vuelta completa sobre el plano horizontal de referencia. 
 

Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviación admitida 
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será proporcional a la longitud. 
 

Los espesores de pared de los tubos, serán como mínimo, los necesarios para 
resistir al aplastamiento las cargas por metro lineal que corresponden a su 
clasificación. El fabricante fijará los espesores de los tubos en su Catálogo. 
 

No se admitirán disminuciones de espesor superiores al mayor de los dos 
valores siguientes: 

- 95% del espesor del tubo que figura en Catálogo. 
- 5 mm. 

 
TUBERIAS DE PVC Y POLIETILENO DE ALTA Y MEDIA DENSI DAD EN 
CONDUCCIONES CON Y SIN PRESIÓN. 

Las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y de polietileno (PE) 
de alta y media densidad, empleadas en redes de abastecimiento y saneamiento 
deberán cumplir las condiciones establecidas en los siguientes documentos: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de Abastecimiento 
de Agua, de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería, de Saneamiento 
de poblaciones, de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 
-Norma UNE 53-399/90. 
-Norma UNE 53-331/95. 

 
Los tubos llevarán impreso de forma legible la marca de calidad de plásticos 

españoles homologado por el MOPU y la marca de conformidad a Norma UNE. 
 
VÁLVULAS. 

Los modelos de dichos elementos se someterán a la aprobación del Técnico 
Director.  

Las válvulas de compuerta y de mariposa serán de fundición dúctil con asiento 
elástico y bridas para su unión con las tuberías. Irán revestidas interior y exteriormente 
con epóxido para evitar corrosión e incrustaciones. El vástago será de acero 
inoxidable y la cuna de cierre de goma nitrilo. 
 
JUNTAS CON PIEZAS ESPECIALES. 

En las uniones de las tuberías para el emplazamiento de las válvulas, 
ventosas, desagües, etc., se emplearán bridas con tornillos especiales resistentes a la 
corrosión, y en la unión con piezas especiales se usará junta "Gibault" asimismo con 
tornillos especiales, o junta expres situando en el enchufe de campana una 
contrabrida apretada con bulones que se apoyan en el collarín extremo del enchufe, 
disponiendo en el interior un anillo de junta elástica. 
 
BORDILLOS. 

Los bordillos de aceras en calles y jardinería serán de hormigón prefabricado 
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en masa tipo H-200, de doble capa. Tendrán la forma y dimensiones especificadas en 
los planos. 
 

Los bordillos de alcorque cuadrados serán de piedra granítica. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los 

rectos y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan 
a ser colocados. 
 

La longitud mínima de las piezas será de medio metro (0'50 m.). 
 
PINTURAS EN MARCAS VIALES. 

Cumplirán en todo las normas exigidas en los artículos 278 y 700 del P.G. 4, 
debiendo ser todas de color blanco, amarillo o azul, según zonas. 
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

La forma, calidad y dimensiones de las señales de tráfico y carteles 
indicadores, tanto en lo que se refiere a las placas como a sus elementos de 
sustentación y anclajes, cumplirán con lo establecido en los artículos 279 y 701 del 
P.G. 4. 

Se situarán en aquellos puntos indicados en planos o que ordene el Director de 
la obra. 
 
OTROS MATERIALES. 

Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra para los que no se 
detallan especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y 
antes de colocarse deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la obra, 
quedando a la discreción de éste la facultad de desecharlos, aún reuniendo aquella 
condición, si se encontraran en algún punto de España materiales análogos que 
estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen a su juicio más 
apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiese 
presentado el Contratista, que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que 
hubiese designado el Director de la obra. 
 
ENSAYOS. 

La clase, tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las 
procedencias de los materiales, serán fijados en cada caso por el Director de la obra. 

 
Una vez fijada la procedencia de los materiales, la calidad de los mismos será 

controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo 
tipo y frecuencia fijará el Director de la obra, quien podrá realizarlos por si mismo o, si 
lo considera más conveniente, por medio de un Laboratorio Técnico homologado y 
acogido a la Asociación de Laboratorios, siguiendo las normas y especificaciones que 
se hayan formulado en este Pliego y, en su defecto, por las que el Director de la obra 
o el Laboratorio consideren más apropiados a cada caso. 
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El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que signifique la 
Dirección de la obra, bien personalmente o delegando en otra persona. 
 

De los análisis, ensayos y pruebas realizados en su Laboratorio Técnico, darán 
fe las certificaciones expedidas por su Director. 
 

Será de obligación del Contratista avisar al Director de la obra con antelación 
suficiente del acopio de los materiales que pretende utilizar en la obra, para que 
puedan ser realizados a tiempo los oportunos ensayos. Asimismo suministrará, a sus 
expensas, las cantidades de material necesarias para realizar los exámenes y 
ensayos que ordene el Director de la obra para la aceptación de procedencias y para 
el control periódico de la calidad. 
 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y 
pruebas, hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de Ejecución 
Material de la obra, serán de cuenta del Contratista quien pondrá a disposición del 
Director de la obra, si este así lo decide, los aparatos necesarios, en Laboratorio 
montado al efecto, para determinar las principales características de cementos, 
hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar en la obra. Si se sobrepasará 
el importe citado anteriormente, la Propiedad abonará únicamente, previa justificación, 
los ensayos que resultarán favorables o positivos, abonando el Contratista los que 
diesen lugar a resultados no admisibles. 
 

En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el 
Director de la obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada, o 
ejecutar un control más detallado del material a examen y, a vista del resultado de los 
nuevos ensayos, decidirá sobre la aceptación total o parcial del material o su rechazo. 
 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Técnico 
Director, se podrán aplicar con la rebaja en el precio que repercutirá sobre la unidad 
de obra que contradictoriamente se determina. 
En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que la de 
sustituir a su costa los materiales defectuosos por otros, con arreglo a condiciones. 
 

Todo el material que haya sido rechazado será retirado de la obra 
inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 
 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por 
el Director de la obra, podrá ser considerado como defectuoso. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 
por la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 
definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio 
de la responsabilidad derivada, según la normativa vigente, de posibles vicios ocultos 
de ejecución. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

Es poden utilitzar 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)  

     - 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 
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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 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen anteced ents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determin ar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 8395 6) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en è ter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la D.F o el Responsable de la rece pció en el cas de centrals de formigó  
preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la rea lització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per ta l de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les es pecificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1U020,B9H1U620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 

posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 

S'han considerat totes les mescles contemplades a l 'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'ar gila, matèria vegetal, marga o d'altres 

matè ries estranyes. 
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 cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’ Obra, entre d’altr es: 
- 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 àrids destinats a la fabricació de beurades bit uminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de ded uir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.  
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S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrer a de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG -3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirad a de la capa vegetal (si és el cas) i 
l’explotació racional del front amb l’exclusió de v etes no utilitzables. Així mateix s’ha de 
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i  classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols miner al, s’han de complir les segü ents 
especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, 
l’equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en  calent tipus formigó bituminó s, segons la 
taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la n orma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometri a de la fó rmula de treball (de la massa 
total dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% d el pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total de ls granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-E N 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes tota l dels granulats 
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de bas e i intermitges, incloses les d’ alt mòdul, 
el material procedent del fresat de mescles bitumin oses en calent, amb una proporció < 10% de 
la massa total de la mescla, sempre i quan no provi nguin de mescles que presentin deformacions 
plàstiques. 
Els àrids s’han de produir o subministrar en fracci ons granulomètriques diferenciades, que 
s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la sev a introducció a les tremuges en fred. Cada 
fracció ha de ser suficientment homogènia i es podr à apilar i manejar sense perill de 
segregació, observant les precaucions que es detall en a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós amb mida mà xima de l’àrid de 16 
mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre  mínim de fraccions ha de ser de 3; per la 
resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exig ir un nombre superior  de fraccions, si ho 
estima necessari per complir les toleràncies exigid es a la granulometria de la mescla. 
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de  la resta, per evitar intercontaminacions. 
Si els apilaments es disposen sobre el terreny natu ral, no s’han de fer servir els 15 cm 
inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilamen ts s’han de construir per capes d’espessor 
no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las  càrregues del material s’han de col·locar 
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar  la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o submin istrament dels àrids, s’han d’ apilar per 
separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui 
pendent d’autorització el canvi de procedència d’un  àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bit uminós, el Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra , ha de fixar el volum mínim d’apilaments 
abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser  
inferior al corresponent a un mes de treball amb la  producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’ob res petites, amb volum total d’àrids 
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricaci ó ha d’haver-se apilat la totalitat dels 
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser  el 30% o el corresponent a un mes de 
producció màxima de l’ equip de fabricació. 
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de 
l’acció de l’aigua. La resistència conservada a l’a ssaig de tracció indirecta després 
d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 

GRANULAT GROS: 

El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 

933-2). 

Els àrids seran de procedència natural o artificial . 
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per  categories de trànsit pesant T00 i T0 s’ 
ha de poder fabricar per trituració de graves proce dents de jaciments granulars ni de canteres 
de naturalesa calcària. 
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En mescles bituminoses en calent tipus formigó bitu minós, per capes de trànsit de les 
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discont inues, per categories de trànsit pesant T1 
a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les 
partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de 
l’àrid final. 

El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha d e ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment tri turades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha 
de ser segons les taules 542.2a i 543.2a  de l’apar tat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la 
norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de 
l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la nor ma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8)  ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de 
l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la no rma PG3/75 MOD7. 

GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 

El granulat fi pot procedir de la trituració de ped ra de pedrera o granulat natural, o en part 

de sorrers naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la  proporció d’àrid fi n o triturat a emprar 
ha de complir els valors següents (% en massa del t otal d’àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot 
emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra , ha d’assenyalar la proporció mà xima de 
sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la 
massa total de l’à rid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en 
la mescla. 
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres 
matèries estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros espec ificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que mi llori alguna característica, en especial l’ 
adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir  d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles 
inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 

POLS MINERAL O FILLER: 

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació  

en el cas de mescles bituminoses en calent, o per e xtracció en la central de fabricació en el 

cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura;  o aportar-se a la mescla per separat. 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitza r en mescles bituminoses en calent (% en 
massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adheri t dels àrids), haurà de complir: 

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐  
│   Tipus    │         Categoria de trànsit pesat          │ 
│     de     ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 i T1 │  T2  │ T3 i vorals │  T4  │ 
├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──────┤ 
│  Rodadura  │          100            │    >=50     │  -   │ 
├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──────┤ 
│ Intermitja │       100       │         >=50        │  -   │ 
├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──────┤ 
│    Base    │  100  │      >=50      │      -      │      │ 
└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──────┘ 

En el cas de mescles bituminoses per a capes de rod adura, la proporció de pols mineral 
d’aportació  a utilitzar (% en massa de la resta de l pols mineral, exclòs l’adherit dels 
àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el  pols mineral adherit als granulats, 
després d’haver passat pels ciclons, en cap cas pod rà  superar el 2% de la massa de la mescla, 
ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de 
rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les 
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condicions exigides al d’aportació, el Director d’o bres podrà modificar la proporció mínima 
d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mesc la bituminosa en calent com en mescles 
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà  segons UNE-EN 933-10. El 100% dels 
resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar d ins del fus granulomètric general següent: 
┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐ 
│  Obertura  │  Fus granulomètric general per a  │  Ample màxim del  │ 
│    del     │  resultats individuals. Retingut  │  fus restringit   │ 
│ tamís (mm) │       acumulat (% en massa)       │   (% en massa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis gr anulomètrics basats en els últims 20 valors 
obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus gr anulomètric més estret, amb una amplada 
màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063  mm no superi el 10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, a nnex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a pa rtir d'hidrocarburs naturals, per 

destilació, oxigenació o "cracking 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència quasi 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 i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

MESCLA BITUMINOSA: 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central con tínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.  
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà  de forma que el seu 
contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de l a seva capacitat, sense desbordar. Per 
mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid  fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus 
i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega en tre 2 tremuges. 
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de  mescles bituminoses, en centrals on 
l’assecador no sigui a la vegada mesclador, si l’al imentació d’aquest fos discontinua, desprès 
d’haver introduït els à rids, es pesaran i introdui ran els àrids procedents del fressat de 
mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgre gació, escalfat i mescla, s’agregarà  el 
lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, p er cada pasterada, i es continuarà 
l’operació de mescla durant el temps especificat en  la fórmula de treball. Si l’alimentació 
fos continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles bituminoses s’incorporaran a la 
resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador. 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador -mesclador s’aportaran els àrids procedents 
del fressat de mescles bituminoses desprès de la fl ama de forma que no hi hagi risc de 
contacte amb ella. 
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’ àrid hauran d’estar uniformement 
distribuïdes en la mescla, i totes les seves partíc ules total i homogèniament cobertes de 
lligant.  La temperatura de la mescla al sortir del  mesclador no excedirà de la fixada a la 
fórmula de treball. 

En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mesc la, es cuidarà la seva correcta 

dosificació, la distribució homogè nia, i que no pe rdi les seves característiques inicials 

durant tot el procés de fabricació. 
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula 
de treball, que ha d’incloure: 
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després 
de la classificació en calent. 
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la po ls mineral, per els tamisos 45 mm; 32 mm; 
22 mm; 16 mm; 8  mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm  i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
corresponguin per cada tipus de mescla segons la ta ula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 
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de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total amb una aproximació de 
l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar a mb aproximació del 0,1%. 
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aporta ció, expressada en percentatge de l’à rid 
total amb aproximació del 0,1%. 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbona t. 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la 
pols mineral), i la d’additius al lligant, referida  a la massa del lligant hidrocarbonat. 
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la  mescla bituminosa, referida a la massa de 
la mescla total.  
- Densitat mínima a aconseguir. 
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi  en instal·lacions de tipus discontinu , 
els temps a exigir per la mescla d’àrids en sec i p er a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament pr evi d’àrids i lligant. En cap cas s’ha 
d’introduir al mesclador àrid a una temperatura sup erior a la del lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es  fixarà  dins del rang corresponent a una 
viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al ca s de betums millorats amb cautxú o de 
betums modificats amb polímers, en la temperatura d e mesclat es tindrà en compte el rang 
recomanat pel fabricant. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrre ga dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i a cabar la compactació. 
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la 
forma d’ incorporació i temps de mesclat. 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del me sclador no ha de ser superior a 190º C, 
excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador,  en les que no ha d’excedir de 175ºC. A 
tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada 
pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de  la mescla en la descàrrega dels camions 
sigui superior al mínim fixat. 
El control dels materials components s’ha de realit zar segons els criteris dels À mbits de 
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el l ligant a utilitzar. 
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’estable rt a la fó rmula de treball: 
- Granulometria (inclosa la pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ±  4% del pes total dels granulats 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes tot al dels granulats 
     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm ( UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes  total dels granulats 
- La tolerància admissible respecte de la dotació d e lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball serà  de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense 
baixar dels mínims especificats. 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 50 
Si no es compleix aquesta condició, el valor del bl au de metilè  (annex A UNE-EN 933-9) haurà 
de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalen t de sorra superior a 40. 
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre  el total de la mescla bituminosa inclosa la 
pols mineral: 
- Capa de base:  4,75% 
- Capa intermitja:  4,50% 
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent  de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de 
lligant s’ han de corregir multiplicant pel factor:  á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les 
partícules d’àrid. 
També s’ha de tenir en compte que la relació  ponde ral recomanable entre els continguts de 
pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats am bdós respecte de la massa total d’àrid sec, 
inclosa la pols mineral), excepte justificació en c ontrari, ha d’estar  compresa entre 1,2 i 
1,3. 
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’à rid é s inferior o igual a 22 mm, o segons 
UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb co mpactació vibratòria durant 120 segons per 
cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de l’apartat 5.1.2 de 
l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
En el disseny de la mescla també es tindrà  en comp te la deformació plàstica mesurada amb 
l’assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es f arà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el 
dispositiu petit, el procediment B en aire, a una t emperatura de 60ºC  i amb una durada de 
10.000 cicles.  
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es  prepararan mitjançant compactador de 
placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons la  UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que: 
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- En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en pr ovetes 
cilí ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30,  aplicant 75 cops per cara. 
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui supe rior al 98% de la obtinguda en provetes 
preparades per compactació vibratòria durant un tem ps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-
32. 
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig d e deformació en pista en l’ interval de 
5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,0 7 mm per 10^3 cicles de càrrega. 
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega),  s’ha de seguir la taula 542.14b de 
l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75  MOD7. 
La resistència conservada en l’assaig de tracció in directa despré s d’immersió, realitzat a 
15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de 
l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es p repararan segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superi ors, les provetes s’han de preparar segons 
la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria dura nt 80±5 segons per cara. 
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà  inferior a 11.000 MPa. 
Les provetes per a la realització de l’assaig s’han  de preparar segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 75 cops per cara. 
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura 
de 20 ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, e l valor de la deformació per a un milió de 
cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacion s. 
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de ca librar dià riament el flux de la cinta 
subministradora d’àrids, aturant-la carregada i rec ollint i pesant el material existent en una 
longitud escollida. 
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud  de les balances de dosificació, així com 
el correcte funcionament dels indicadors de tempera tura d’àrids i lligant hidrocarbonat. 
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aque lles que  es mostrin segregades, 
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb es cuma i aquelles mescles en les que 
l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no 
sigui a la vegada mesclador, també  les mescles que  presentin indicis d’humitat, i en la resta 
de centrals, les mescles amb humitat superior a l’1 % en massa del total. En aquests casos de 
presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels corresponents tancs en 
calent. 
Els elements de transport han de ser camions de cai xa llisa i estanca, perfectament neta i que 
s’ha de tractar , per evitar que la mescla bitumino sa s’adhereixi a ella, amb un producte amb 
composició i dotació aprovades pel Director d’Obra.  
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, du rant l’abocament a l’estenedora, el camió 
només toqui a aquesta amb els corrons previstos a t al efecte. 
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cober tor adequat per protegir la mescla 
bituminosa en calent durant el seu transport. 
S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar t ot el transport de mescla bituminosa 
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la 
mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superio r a 50 km ó  45 minuts de temps de 
desplaçament màxim. 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricaci ó, ha de tenir experiència en aquest tipus 
d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon func ionament de tots i cadascun dels 
dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarrega r de comprovar, el nivell dels tancs d’à 
rids en fred, el funcionament de les seves comporte s de sortida, la combustió en el cremador, 
els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancam ent estanc de les seves comportes i el 
rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 

tractada per a evitar  l'adherència de la mescla. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 

el refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
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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Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidro carbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
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) 

MESCLA BITUMINOSA: 

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. 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

* 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 de 27 de diciembre de 1999 por la que se ac tualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonad os. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de materials. Assaigs a realitzar a cada pa rtida: 
- Pols  mineral d’aportació: 
     - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UN E-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10  
- Pols mineral que no sigui d’aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè nci a: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-
3) 
     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de proce dència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-
10) 

Control de fabricació: 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A U NE-EN 13108-21), determinat pel mètode del 
valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els as saigs amb la freqüència mínima següent: NFC 
A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitz ar són els següents: 

     - En mescles:  
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-E N 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuper ats (UNE-EN 12697-2) 

     - En granulats: 
          - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 93 3-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys  un cop al mes, o quan es canviï la 
procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6)  
     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2),  en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes d e rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat 
gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o  quan es canviï  la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5 ) 
     - Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid co mbinat (UNE-EN 933-1) 
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de 
metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per cate gories de trànsit T00 a T3,1 segons el 
nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-2 1), determinat pel mètode del valor mig de 
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4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000, 
NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar s ón els següents:  
     - Assaig de resistència a les deformacions plà stiques mitjançant l’ assaig de pista de 
laboratori (UNE-EN 12697-22) 
     - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 2 0 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció i ndirecta desprès d’immersió  (UNE-EN 12697-
12) 
     - Assaig de resistència a la fatiga (annex D U NE-EN 12697-24) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
     -  Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697- 8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i 
annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de 
l’àrid é s inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN  12697-32 per mides màximes superiors, 
aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada l ot es determinarà la densitat de referència 
per la compactació, definida pel valor mig dels últ ims 4 valors de densitat aparent obtinguts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Si la  pols mineral a utilitzar, disposa de marcatg e CE, els criteris descrits a continuació 
per a realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici 
del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniq ues Particulars, ni de las facultats que 
corresponen al Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades  en el paràgraf anterior, de cada procedè 
ncia de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4 
mostres, i amb elles es determinarà la densitat apa rent, segons l’Annex A de la UNE EN 1097-3, 
i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.  
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar al s granulats abans de passar per l’assecador 
de la central de fabricació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han d e prendre aleatò riament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador.  
El control de recepció s’ha de realitzar sobre most res preses aleatòriament en els camions 
receptors de la descàrrega de la planta.  
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2  per dia, se n’ha de realitzar un durant el 
matí i l’altre a la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’acceptaran per a la fabricació  de mescles bit uminoses el filler o els granulats que 
incompleixin alguna de les especificacions indicade s. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del 
granulat gros i una nova comprovació. 
S’han de rebutjar els  àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que 
superin la granulometria prevista. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN MESCLES:  
Els resultats dels assaigs de granulometria de la m escla d’àrids i de la dotació de lligant, 
no han de  superar les toleràncies indicades respec te a la fórmula de treball. 
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica , contingut de buits i densitat aparent , 
equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè),  contingut de betum, resistència conservada 
a tracció indirecta després d’immersió, resistència  a deformació plàstica, valor del mòdul 
dinàmic i resistè ncia a la fatiga, hauran de compl ir les condicions especificades. 
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció  visual o que superi els 
marges de temperatura establerts. 
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatu ra dins la planta, hauran de funcionar 
correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la  fabricació i procedir a la seva reparació 
o substitució. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11000,BBA1M000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre pavi ments. 

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. 

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 
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- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 

 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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. 
 
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 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señaliz ación vial. Señalización horizontal. Parte 

2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
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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 
G214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2141301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecàn ics, amb càrrega manual i mecànica sobre 

camió. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

 - Formigó armat 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment 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 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitz ontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
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. 

Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element, si la seva amplària és > 

35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 

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. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 

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 
 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l 'enderroc, aprovats 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 
 
 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q105,G2194XL5,G219Q200. 
 
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 
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- 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 

- 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 aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
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* 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 
 
 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21B4001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, pr otecció i senyalització, amb mitjans mecà 
nics i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i de molició d'ancoratges clavats a terra 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i de molició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formi gó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

- Desmuntatge de senyal de trànsit 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientm ent trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 

transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per t al de facilitar-ne la càrrega. 

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

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

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material i en condicions 

d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'han de separar les bandes i els terminals, treien t primer els elements d'unió, perns i 

femelles, i després les peces separadores. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar 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 . 
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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 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, s egons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificac ions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT  O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 

Unitat de quantitat realment executada segons les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

* Orden 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. 
 
 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2216101,G2212101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corr esponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

 - Excavació en terreny de trànsit amb escarificado ra 

 - Excavació en roca mitjançant voladura 

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

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les  barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

SPT entre 20 i 50. 

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

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

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

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny vegetal, el que té un contingu t de matèria orgànica superior al 5%. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense  problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajust ar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les det erminades per la DF.  

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

EXCAVACIONS EN ROCA: 

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'u tilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada . 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en l a superfície i gruix definits en la DT o, 

en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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

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

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

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 

del terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-est ructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesure s necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de r oca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la b ase de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les o bres 

- Talussos provisionals excessius 

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

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

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

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas , etc.) o quan l'actuació  pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 

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

DF. 

En el cas d'excavació  de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 

(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzema r separada de la resta de productes de 

l'excavació. 

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

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

condicions de seguretat suficients. 

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

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 
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A la vora d'estructures de contenció prèviament rea litzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense exc avar una zona de protecció d'amplària >= 1 

m que s'haurà d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, esp ecialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de taluss os permanents (mitjançant cobertura vegetal 

i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 

capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb materi al adequat. 

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

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

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord  amb les instruccions de la DF. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existen t en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa nor ma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable , essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defe cte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 
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Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 
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Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

perfils transversals del terreny aixecats abans de 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. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 

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

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas po r voladuras 

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

Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 

capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Segu ridad Minera aprobada por Real Decreto 

863/1985 de 2 de abril 

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 
 
 
G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULAT S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G226U030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  
Rotonda Argentona 
 
 
 

22 
  

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: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterio r de les terres 

 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posteri or de les terres 

 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  

 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació poste rior 

 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. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsique s següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

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

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

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

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

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

(coronament i zones laterals). 

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

matèria 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 N LT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que  es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions y 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% 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

  
Rotonda Argentona 
 
 
 

23 
  

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

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

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

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

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

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

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

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

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

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al  fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L’espessor mínim s erà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i  anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran 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 
- 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: 
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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 las condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col ·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d’evitar l a filtració d’aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritz ada pel Director d’ obra, i a més, el 
contingut d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
 
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 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la D F del métode de treball proposat pel 

contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 

condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  

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

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

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

referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de reb re el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació  la definirà el Projecte, però la 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. 

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. 
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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, 
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 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següent s: 
- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el  terraplè.  
- Control de l’estesa: comprovació  visual del grui x i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d’una tongada. 
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- Control de compactació d’una tongada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de considerar  com terraplè estructural el com prés fins el punt exterior del voral i no 
la berma amb els talussos definits als plànols. A e fectes d’obtenir el grau de compactació 
exigit, els assaigs de control s’han de realitzar e n la zona del terraplè estructural. 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indi qui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d’estar  uniformement repartits en se ntit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
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 “extracci ó-compactació”, la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplen s, tant a nivell de materials com per a 
l’estesa. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas 
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb cara cterístiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obti ngut a la placa de càrrega ha de complir 
les limitacions establertes al plec de condicions. 
 Les densitats seques obtingudes en la capa compact ada 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’ acce ptació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d’incompliment, el contractista ha de correg ir  la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s’ha de treba llar  sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clara ment localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s’han d’intensificar  el doble so bre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà  res ponsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s’ hagin produït. 
 
 
G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22DU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Retirada i extracció en les zones designades, de to ts els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes , etc.), amb mitjans mecà nics i càrrega 

sobre camió. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

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

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l’adequada per al  desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fo ndària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arre ls poden quedar tallades a ras de sòl. 

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

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

mateix grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en e l gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els caso s en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 

retirarà. 
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Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

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

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

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

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediat ament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per s obre desprès de ser retirada.  

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

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

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

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

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s 'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudica r els elements de l'entorn . 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossa da, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no que din buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix c om a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aig ua. 

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

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

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

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

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H1U020,G9H1U620,G9H1U122,G9HA0010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Mescla bituminosa col·locada i compactada.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temper atura ambient. 
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- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calen t, col·locada a temperatura superior a la 

de l’ambient. 

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

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqu i a la DT. 

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). 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
La capa acabada ha de complir els mateixos valors d e l’Í ndex de Regularitat Internacional 
(IRI) que els demanats per la superfície existent a bans d’estendre la capa, especificats 
anteriorment. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

 El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap p unt, al 100% del previst a la secció tipus 

de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de s er inferior a la teòrica deduïda de la 
secció -tipus. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previs t per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de s er inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teò ric. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

 Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals  possibles. Aquests han de tenir la mateixa 

textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 

 - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 

 - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 

 - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

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

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

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'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament come nçant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu aut omàtic d'anivellament. 
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A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 

superfí cies per estendre superiors a 70000 m2, s'h a d'estendre la capa en tota la seva 

amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més es tenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent  i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar una junta longitudinal. 

La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 

estigui encara calenta , si la mescla es en calent,  i en condicions de ser compactada. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en comp actar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 

de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm  de l'anterior. 

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. 

S'ha de procurar que els junts transversals de cape s sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 

de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mín im de 15 cm un de l'altra. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha  de piconar i allisar amb elements adequats 

, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge.  Els junts transversals de les capes de 

rodadura s'han de piconar transversalment, disposan t els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies e specificades, i les zones que retinguin 

aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons  les instruccions de la DF. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat  i acabat que la resta de la capa. 

La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibra tori autopropulsat i de forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualme nt. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
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. 
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’es tat de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’ indicar  les mesures a prendre per restablir una 
regularitat superficial acceptable i, si s’escau, r eparar les zones danyades. Els valors a 
complir han de ser els següents: 
- Per tot-u artificial:  Segons taula 510.6 de l’ap artat 7.4 de l’article 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i g rava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’ 
apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD 7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós, en ferms de nova construcció:  
Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’articl e 542 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós, en ferms rehabilitats 
estructuralment:  Segons la taula 542.16 de l’apart at 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprima ció o un reg d’adherè ncia segons 
correspongui depenent de la seva naturalesa. 
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. 
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el  te rmini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la  superfície, i també, si ha transcorregut 
molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de com provar que la seva capacitat d’unió  amb la 
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mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudic ial, en cas contrari, el Director d’Obra ha 
de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència a ddicional. 
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 espessor tal que, una vegada 
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transvers al indicades als Plànols del Projecte, amb 
les toleràncies següents: 
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no  pot diferir de la teòrica en més de 10 mm; 
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot  diferir de la teòrica en més de 15 mm. 
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de defini r al Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra.  Si a l’estenedora s’acoblessin peces per 
augmentar la seva amplada, aquestes hauran de queda r perfectament alineades amb les originals.   
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de man era que tinguin sempre aglomerat  remanent, 
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan enc ara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb 
els mitjans de compactació en servei, es puguin obt enir les densitats prescrites. 
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’est esa en funció  dels mitjans de compactació 
existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedo res s’ han de fer sincronitzant la 
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de  vibració de la regla. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l’ estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de trebal l per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixa nt al descobert una superfície  plana i 
vertical en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar  una capa uniforme i lleugera de reg 
d’adherència, deixant trencar l’emulsió suficientme nt. A continuació, s’ha d’escalfar la junta 
i estendre la següent franja contra ella. 
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 l’espessor de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el lími t serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de 
gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de pode r augmentar aquests límits. Tampoc es 
permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d’Obra en funció  dels 
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major  temperatura possible, sense sobrepassar la 
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense q ue es produeixi desplaçament de la mescla 
estesa; i s’ha de continuar  mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima 
prescrita en la fórmula de treball i la mescla es t robi en condicions de ser compactada, fins 
que assoleixi la densitat següent: 
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la  densitat no pot ser inferior al 98% de la 
densitat de referència; 
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densi tat no pot ser inferior al 97% de la 
densitat de referència. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats o modificats amb cautxú  i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat  de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contrarest i una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar 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.  
Les possibles irregularitats s’han de corregir manu alment. 
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl· lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o 
mixte s. La composició mínima de l’equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons 
metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtic s. 
Tots els tipus de compactadores han de ser autoprop ulsades, tenir inversors de sentit de la 
marxa d’acció  suau, i estar dotades de dispositius  per la neteja de les seves llantes o 
pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los  humits en cas necessari. 
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de  presentar solcs ni irregularitats en 
aquestes. Les  compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la 
vibració, a l’invertir el sentit de la marxa. Les d e pneumàtics han tenir rodes llises, en 
nombre, mida i configuració  tals que permetin el s olapament de les marques de les davanteres 
i les del darrere, i lones protectores contra el re fredament dels pneumàtics. 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques,  dels diversos tipus de compactadores han 
de ser  aprovades pel Director d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat 
adequada i homogènia de la mescla en tot el seu esp essor, sense produir trencaments de l’à 
rid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació. 
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Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res de 
mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d’estar autoritzats 
per la DF. 
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verifican t: 
- Que el nombre i tipus de compactadores són els ap rovats; 
- El funcionament dels dispositius d’humectació, ne teja i protecció; 
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’infl at de les compactadores; 
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vi bratòries; 
- El nombre de passades de cada compactadora. 
Si la superfície està formada per un paviment heter ogeni s’han d’eliminar mitjanç ant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zon es massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses dre nants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element cal efactor per a l’execució  del junt 
longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva  estesa no ha de ser inferior a la de la 

fórmula de treball. 

En cas d'alimentació  intermitent, s'ha de comprova r que la temperatura de la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a so ta d'aquesta, no sigui inferior a la de la 

fórmula de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari s’ha d’executar una junta 

transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra , l’ús de mà quines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra pe r altres procediments aprovats per aquest. 
S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’est endre i s’ha de distribuir  en una capa 
uniforme i d’un espessor tal que, una vegada compac tada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb  les toleràncies abans descrites. 
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’  estar dotades dels dispositius necessaris 
per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim 
de precompactació, que en el cas de mescla contínua  ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions 
Tè cniques Particulars o, al seu defecte, pel Direc tor de l’Obra i en el cas de mescla 
discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La  capacitat de la tremuja, així com la 
potència, han de ser  adequades pel tipus de trebal l a realitzar. 
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu auto màtic d’anivellació i d’ un element 
calefactor per l’execució de la junta longitudinal.  
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’ 
atenen a les toleràncies mecàniques especificades p el fabricant, i que aquests ajusts no han 
estat afectats pel desgast o altres causes. 
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb  superfícies a estendre superiors a 70.000 
m2, ha de ser  preceptiu disposar, davant de l’este nedora, d’un equip de transferència 
autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialme nt garanteixi l’homogeneització 
granulomètrica i a més permeti la uniformitat tè rm ica i de les característiques superficials. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fò rmula de treball i sense que es p rodueixi desplaçament de la mescla extesa; 
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mes cla no baixi de la mínima prescrita i la 
mescla estigui en condicions de ser compactada. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

Excepte a les mescles drenants, els junts han de se r verticals i han de tenir una capa 

uniforme i fina de reg d'adherè ncia. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinàri a fins que la mescla no estigui piconada, a 

la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permet rà la posada en obra de la mescla quan la 
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, 
després de glaç ades, especialment sobre taulers de  ponts i estructures, la DF pot augmentar 
el valor mínim de la temperatura. 

També s’han de suspendre els treballs en cas de pre cipitacions atmosfèriques. 
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. 
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La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega  des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135 ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació ta nt aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la  temperatura ambient, s’han d’evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transi t. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amp lària de cada capa realment construï da 

d'acord amb les seccions tipus especificades a la D T, pel gruix menor dels dos següents: el 

que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana 

obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'i rregularitats superiors a les tolerables. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 

llargà ria realment executada. 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 
 
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) 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus  de mescla bituminosa en calent, s’ha 
d’execu tar un tram de prova, per comprovar la fórm ula de treball, la forma d’actuació dels 
equips d’extensió i compactació i, especialment, el  pla de compactació. 
- Comprovació de la regularitat superficial i l’est at de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa d’aglomerat. 
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i com pactació. 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la d escàrrega del camió. 
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procé 
s de compactació. Control també de la temperatura a mbient abans de començar l’estesa. 
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Ob ra, s’ha de comprovar l’espessor estès, 
mitjançant un punxó graduat.  
- Cada 90 t de mescla: 
     - Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UN E-EN 12697-6) 
- Cada 40 t de mescla: 
     - Control de la temperatura de la mescla bitum inosa 
- A cada hectòmetre del perfil auscultat: 
     - Regularitat superficial mitjançant la determ inació de l’índex de regularitat 
internacional (NLT 330) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’ha n d’extraure en nú mero no inferior a 5, en 
punts repartits al llarg de l’extensió del lot i si tuats aleatòriament. 
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La regularitat superficial s’ha de controlar a part ir de les 24 hores de la seva execució  i 
sempre abans de l’estesa de la següent capa. 
S’ha de tenir especial cura en la comprovació  de l a regularitat superficial amb la regla de 3 
m en les zones en que coincideixi una pendent longi tudinal inferior al 2% i una pendent 
transversal inferior al 2% (zones de transició de p eralt), per a comprovar que no queden zones 
amb desguà s insuficient. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN 

CALENT: 
Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció  de la mescla 
bituminosa, quan es compleixin les condicions estab lertes referents a compactació, geometria i 
regularitat superficial de la capa acabada. En altr e cas, s’ha de procedir a la realització  
de successius trams de prova, introduint-se les mod ificacions pertinents a la fórmula de 
treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
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 globalmen t.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l’especificada anteriorment; no mé s de 
3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la dens itat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aixecar  la capa de mescla bituminosa corresponen t al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferio r al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plà nols del 
Projecte, ni diferir del teòric en més de les toler àncies abans especificades; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar re sultats individuals que baixin del prescrit 
en més d’un 10%.Si l’espessor mig obtingut en una c apa és inferior a l’especificat 
anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera : 
     - Per capes de base: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
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 l’espessor mig obtingut fos superior  al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’haurà de comp ensar el minvament de la capa amb 
l’espessor addicional corresponent a  la capa super ior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermitges: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
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 l’espessor mig obtingut fos superior  al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’haurà d’accep tar la capa amb una penalització econòmica 
del 10%. 
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètode s no destructius per a la determinació  de 
densitats, sempre que en l’execució del tram de pro va s’hagi establert una correlació fiable 
amb l’extracció de testimonis. 
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la 
DF.  
 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1G110,GBA1B110,GBA32001,GBA1B119. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització h oritzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda 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: 

- 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. 
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades  divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se 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. 
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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 de secat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de  la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 

maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les 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 por la que se aprueba  la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

 
 

Usuari
Imagen colocada
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