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1.

DEFINICIÓ, ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1. DEFINICIÓ
Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització
general de l’obra, fixar les característiques dels materials a utilitzar, establir les condicions que
té que complir el procés d’execució de l’obra i organitzar la forma en que s’han de realitzar els
amidaments i abonaments de l’obres.

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El present Plec de Condicions Tècniques serà d'aplicació a les obres definides en el document
"Ordenació d’espais públics. Barri Besòs, Fase 3”.

1.3. ALTRES INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES
El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els següents
documents, sempre que no modifiquin ni s’oposin al que en el s’especifica.
Documents del Projecte




Plànols del Projecte: Defineixen l'obra que s'ha de realitzar. En cas de contradicció
entre els Plànols i el Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval el que
prescriu aquest darrer.
Pressupost del Projecte: En aquest es mesura i valora l'obra, la qual s'ha d'ajustar
al Quadre de Preus unitaris del Projecte.

Contractació





Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret
Legislatiu 2/2000 de 16 de juny.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Decret 179/1995 de 13 de juny
Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables a la contractació d’obres i
instal·lacions de la A.M.B.
Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte d’obres i instal·lacions de la
A.M.B., per la contractació de les obres del present projecte de referència.

General





Código Técnico de la edificació (C.T.E.).
Norma bàsica de l'edificació. EA-95 Estructures d'acer en l'edificació. Reial Decret
1829/1995 de 10 de novembre.
Normes UNE. Instruccions de l'Institut Nacional de Racionalització i Normalització.
Recomanacions i normes de l' Organització Internacional de Normalització (I.S.O.).
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Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3).
Aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1.976 (BOE 7 de juliol de 1.976) i
modificacions aprovades posteriorment.

Seguretat i Salut



















Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
R.D. 1627/1997 pels que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a
les obres de construcció.
Mesures per a promoure la millora de la seguretat. Directiva 89/391/CEE
Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en
empreses de treball temporal. Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE
Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de
treball.
Seguretat de màquines. Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i R.D. 1435/1992
Equips de protecció individual. Directiva 89/656/CEE i R.D. 1407/1992
Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 i R.D.780/1998 que modifica
articles del R.D. 39/1997
Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (títol
II)
Estatut dels treballadors
Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. B.O.E. 12/02/1992
Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions
ionitzants per intervenció per intervenció en zona controlada. R.D. 413/1997
Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball. R.D.
485/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. R.D. 486/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de
càrregues que impliquin riscos, en particulars dorsolumbars pels treballadors. R.D.
487/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen
pantalles de visualització. R.D. 488/1997
Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics
durant el treball.

R.D. 664/1997





Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents
cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997
Proteccions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de
equips de protecció individual. R.D. 773/1997
Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips
de treball. R.D. 1215/1997
Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a obres temporals i
mòbils. Directiva 92/057/CEE
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Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques. R.D.
555/86
Reglament de seguretat industrial

Ciments, aglomerants i acers
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de Ciments (RC/97) R.D. 776/1997
de 30 de maig
Instrucció de formigó estructural (EHE-08). Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol.
Instrucció d'acer estructural (EAE), Reial Decret 751/2011 de 27 de maig.
Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les Obres de Formigó
Armat. (C.E.B.).
Vialitat




Llei de carreteres 25/1.988 de 29 de juliol (B.O.E. del 30).
Instruccions de carreteres (I.C.)
Control de qualitat dels materials i unitat d’obra. Decret 77/1984 de 4 de març i ordre
publicada en el DOG el 21 de març de 1984

I qualsevol altra disposició legal vigent durant l’obra, tant de l'Estat, com de la Generalitat de
Catalunya.
Per a l'aplicació i acompliment d'aquestes normes, així com per a la interpretació d'errors o
omissions continguts a les mateixes, es seguirà tant per part de la Contracta com per la
Direcció de les Obres, l'ordre de més gran a més petit rang legal de les disposicions que hagin
servit per a la seva aplicació.
Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i complir-les sense poder al·legar en cap cas
que no se li hagi fet comunicació explícita.

2.

DISPOSICIONS GENERALS

2.1. PERSONAL DEL CONTRACTISTA
El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l'obra, en el termini de quinze (15) dies
hàbils següents a l'adjudicació definitiva de l'obra, una relació del personal que es dedicarà a la
realització de l'obra, acompanyada del "currículum vitae" del personal titulat. S'exigeix la
designació d'un Tècnic competent, resident i amb plena dedicació a l'obra. Qualsevol canvi que
es produeixi en l'equip es comunicarà a la Direcció de l'Obra amb un mes d'anterioritat.
El Contractista també haurà de comunicar a la Direcció de l'Obra la relació dels possibles
subcontractistes i preufetaires, i haurà d'indicar les unitats a encarregar i l'experiència en
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obres similars. El Director de l'Obra tindrà la facultat d'admetre o refusar aquests
subcontractistes, en el termini de deu (10) dies hàbils a la presentació de la relació.
El Contractista haurà de designar un representant, nomenat Delegat d'Obra, amb plens poders
per a responsabilitzar-se directament de l'execució de les obres. Aquest haurà de ser un tècnic
competent el qual haurà de posseir la formació i experiència professional suficient, a criteri del
Director de l'Obra. Aquest últim el podrà recusar per mitjà d'una al·legació justificada.
Cap persona de l'equip del Contractista, fins i tot el Delegat, podrà ser substituït sense
coneixement previ de la Direcció de l’Obra.
L'incompliment per part del Delegat d'Obra, o de qualsevol persona del seu equip, de les
ordres de la Direcció Facultativa de l'Obra, de la negativa a subscriure una ordre en Llibre
d'Ordres, o la negativa a firmar els documents originats pel desenvolupament de les obres
(com poden ser, parts, amidaments, resultats d'assaigs, etc...) seran fets suficients per exigir la
seva substitució, per part del Director de l'Obra.
La Direcció de l'Obra podrà demanar al Contractista la designació d'un nou Delegat i, en el seu
cas, de qualsevol persona que de ell depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs.
Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i instal·lacions no s'acomplissin i el
Director de les Obres considerés possible accelerar el ritme d'aquestes mitjançant la
contractació d'una quantitat més gran de personal, el Contractista serà obligat a contractar
aquest personal per a recuperar el possible retard sobre els terminis originals.

2.2. ORDRES AL CONTRACTISTA
Les ordres emanades de la Direcció d’obra es faran en el Llibre d'Obres, o bé en escrit amb avís
de rebuda per part del Contractista.
El llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la recepció
de l'obra.

3.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

El present Projecte contempla les obres necessàries per a la realització del projecte executiu
"Avaluació i projecte bàsic de zones 30 al districte de les Corts”.
Les obres queden perfectament descrites a la memòria (i els seus annexos), al document de
plànols, als preus unitaris (així com indirectament amb els pressupostos parcials) i al present
plec de condicions, de manera que no s'ha considerat necessari incloure-la en el present Plec.
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3.1. PLÀNOLS
A petició de la Direcció de l'Obra el Contractista prepararà tots el plànols detallats que cregui
necessaris per a l'execució de les obres contractades. Aquests plànols se sotmetran a
l'aprovació de la Direcció de l'Obra acompanyats, si calgués, per les memòries i càlculs
justificatius que es requereixin per a la seva millor comprensió. Per altra banda el Contractista
lliurarà a la Direcció de l'Obra els plànols final d'obra (as built) de l'obra executada.
Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran a càrrec del Contractista.

3.2. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS
Si la Direcció de l'Obra trobés incompatibilitat en l'aplicació conjunta de totes les limitacions
tècniques que defineixen una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions que segons el seu
criteri reportin una qualitat més alta.

3.3. DOCUMENTS QUE ES LLIUREN AL CONTRACTISTA
Documents contractuals i informatius del projecte El Projecte consta dels següents documents:





Document núm. 1: Memòria i annexos
Document núm. 2: Plànols
Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques
Document núm. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. S'entén per documents
contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que son d'obligat compliment, llevat
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota
pressupost, són:






Plànols
Plec de Prescripcions Tècniques
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost total

La resta de Documents o dades del Projecte, no considerats com a documents contractuals,
són documents informatius i estan constituïts per la memòria, amb els seus annexos, els
amidaments i els pressupostos parcials.
Els esmentats documents informatius representen, només, una opinió fonamentada de l'autor
del projecte, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se li
9
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subministren i s'hi suposin. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com un complement
d'informació que el Contractista haurà d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Sols els documents contractuals, definits en l'apartat anterior, constitueixen la base del
Contracte, i per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple,
preus de base de persona, maquinària i materials, errades en la justificació dels preus unitaris,
rendiments previstos en les unitats d'obra, definició dels serveis existents, etc.) llevat que
aquestes dades apareguin en algun document contractual.
El Contractista serà responsable, doncs, de les errades que puguin derivar-se de no obtenir
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui aquella continguda en els documents
informatius del Projecte.

4.

INICI DE LES OBRES

4.1. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra,
replantejarà sobre el terreny l'emplaçament exacte de les línies de parcel·la de les finques
limítrofes. Els vèrtexs de la poligonal que defineixen les línies seran marcats sobre el terreny de
forma permanent. Es fixarà el lloc on poden situar-se les oficines d'obra i els rètols informatius
de "propaganda" de l'obra. Amb tota la documentació completa del projecte i la que li hagin
facilitat les diferents companyies de serveis, comprovarà la ubicació aproximada dels serveis
existents. El Contractista haurà de facilitar tota classe de mitjans, tant humans com materials,
per efectuar els treballs de replantejament, sent al seu càrrec tots els costos que se'n derivin.

4.2. PROGRAMA DE TREBALLS
El Contractista presentarà un Programa de Treballs en el termini d'un mes desprès de
l'autorització per a iniciar les obres. En el Plec de Clàusules Administratives Particulars
s'establiran, en el seu cas, els terminis per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en
què s'ha descompost l'obra.
No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi presentat, com cal, el
Programa de Treballs. L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que
figuren en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, comportarà la rescissió del
Contracte amb pèrdua de la fiança, i/o la imposició de les penalitats establertes.

4.3. OFICINA D'OBRA DEL CONTRACTISTA I DE LA DIRECCIÓ D'OBRA
El Contractista haurà d’instal·lar abans del començament de les obres, i mantenir durant
l'execució del Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri més apropiat, prèvia
10
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conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment instal·larà una caseta o sala independent per a
la Direcció d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del Contractista.
El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels
documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres.
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les
condicions d'higiene que estableix el
Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el que estableixin les disposicions vigents.
Estarà obligat, també, a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i
perfecte estat sanitari de totes les oficines, pavellons i les seves rodalies, havent de proveir el
subministrament d'aigua potable i electricitat, l'evacuació de les aigües residuals, la recollida
d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús comú, camins, pavellons i altres serveis.

5.

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

5.1. REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES
A banda del que s'esmenta en l'apartat 4.1 "Comprovació del replanteig", el Contractista
realitzarà tots els treballs topogràfics i operacions necessàries per a traslladar al terreny l'obra
que s'ha de realitzar.
El Contractista serà directament responsable dels replantejaments particulars i de detall, i
haurà de procedir a la realització de tots els plànols necessaris per a la completa definició del
projecte.

5.1.1. EXECUCIÓ
Executades les instal·lacions prèvies de l'obra, tales com casetes, etc., d'acord amb el que
estipula l'article corresponent sobre aquests temes el present Plec de Condicions, i netejades
les zones d'actuació, s'haurà de procedir per part del Director de l'Obra, en presència del
Constructor, al replantejament general de l'obra i anivellació del terreny en base als plànols de
l'obra. En aquest replanteig general es fixarà les cotes del terreny natural existent com a base
d'amidament dels buidats, explanacions i reblerts.
Es traçaran, d'acord amb els plànols d'obra, les línies principals de referència (eixos i
referències) que hauran de servir de base per a traçar els eixos dels elements principals, i
aquests es referiran a la vegada a la resta d'eixos de rases, murs, etc.. que són necessaris de
replantejar. Aquests eixos es marcaran amb punts que quedin invariables durant la marxa de
l'obra. Es determinaran els perfils transversals del terreny que siguin necessaris per a obtenir
exactament la quantitat de terra a desmuntar o a reomplir, marcant-se les alineacions i rasants
en els punts necessaris per a que, amb l'ajut del plànols de detall, pugui el Constructor,
realitzar els treballs.
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El Contractista estarà obligat a subministrar tots els utensilis, elements auxiliars i personal
necessari per a portar a terme aquestes operacions. Mantindrà, conservarà i reposarà les
estanques i els senyals fent-se responsable directe de qualsevol desaparició o modificació
d'aquests elements. Tots els costs del replanteig aniran a càrrec del Contractista.

5.2. ASSAIGS I PROVES
El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, fàbriques,
etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que la Direcció de
l'Obra consideri convenient.
El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció
dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a allò que
estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control de qualitat que
fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà incrementar el nombre
d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de
qualitat de l'obra projectada.
L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori
d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb
càrrec del Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import d'execució material de la
licitació.
Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el
Contractista i la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a
l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a la
Direcció de l'obra per a comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. Tant
l'empresa de control de qualitat com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra les
factures abonades. En el cas que es produïssin retards en el pagament del control de qualitat
per causes imputables al Contractista, l'Administració contractant té la potestat de retenir
algunes de les certificacions de l'obra i/o imposar una sanció.
L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e.
mitjançant fax) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels resultats obtinguts. Més
endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de qualitat lliurarà a la Direcció de
l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el mes, o bé per unitats d'obra.
La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs s'intentarà
ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o excés
indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les unitats d'obra). La Direcció
d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixarà els punts on s'han de
prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les facilitats, així com aportarà els
materials, maquinària, provetes, mostres necessàries per a la realització de les referides
comprovacions.
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El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de l'acabament
d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta
última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs programats a què se l'ha
de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables.
Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, que a
criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del
Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control de qualitat
abans esmentat.
En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitució
d'altres contemplades en el projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el
seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del
percentatge de control de qualitat.
El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a que les
obres, instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les previsions previstes
en els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec.
El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que aquesta
informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a conseqüència de la
mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres executades. Els assaigs, anàlisis i
proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al Contractista de la responsabilitat per vicis
i/o defectes no detectats durant la realització dels assaigs. Cal remarcar que el control de
qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra,
per a comprovar que s'obtenen els resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà
de responsabilitzar-se tant d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant
si els assaigs de control de qualitat ho haguessin detectat com si no.
El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en ella,
sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats per a
examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser tapada (fins i tot el
terreny de fonamentació abans de cobrir-lo amb l'obra permanent). En el cas contrari, i a
indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir la part de l'obra oculta,
essent tant les operacions de descobrir com les de reposar al seu càrrec.
Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti el
compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant només les
seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la fàbrica per a la partida
de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. Malgrat tot la Direcció de l'Obra
podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte de comprovar les
característiques del material.
Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen als
que, prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està inclòs en el
percentatge del 1,5% establert amb anterioritat.
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Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels percentatges
anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte els següents assaigs
i procediments: els camions necessaris per a les plaques de càrrega; les proves de pressió i
estanqueïtat per a les canonades d'abastament d'aigua potable i de rec; el mandrilat dels
conductes de telèfons; les proves de recepció per part de les Entitats d'Inspecció i de Control
de la Generalitat de Catalunya (pe: ECA o ICICT) de l'enllumenat públic.

5.3. MATERIALS
Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que
estableix el present plec de condicions tècniques particulars del projecte i hauran de ser
aprovats per la Direcció de l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin per al seu ús
hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació.
Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de l'Obra
de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un mes d'anterioritat, com a mínim,
perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació d'un material en un cert
moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si es troba en ell algun
defecte de qualitat o uniformitat.
Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o
no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb
materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a defectuós.
Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves
característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats.
Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions hauran de
ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, informes i
certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. Si la informació i garanties ofertes
no es consideren suficients, el Director de l'obra ordenarà la realització d'assaigs previs,
recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats.
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser retirat
de l'obra immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció de l'Obra.
Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, per
escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció d'Obra
contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous
materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial anàloga, i mantenint
indemne l'essència del projecte.
Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats d'obra,
no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el pressupost, no
podent-se adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material component
justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats.
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5.4. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE DESVIAMENTS. ALTRES
CONTRACTISTES. TRÀNSIT VIARI

L'existència de determinats accessos a les finques o indústries dins de l'àmbit d'afectació del
projecte, els quals s'hauran de mantenir durant l'execució de les Obres, no serà motiu de
reclamació econòmica per part del Contractista.
El Contractista haurà de programar l'execució de les obres de manera que les interferències
siguin mínimes. En el cas que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les
obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa, i el possible cost
addicional es considerarà inclòs, també, en els preus unitaris.
Sota el criteri de la Direcció de l'Obra el Contractista haurà de condicionar i conservar, tots els
accessos de vehicles i persones a les finques les quals es veuen afectades per l'obra; i tots els
desviaments provisionals d'obra necessari per al trànsit de vehicles i personal. Els costos que
per aquest conceptes es generen aniran a càrrec del Contractista.

5.5. SENYALITZACIÓ D'OBRES I INSTAL·LACIONS
Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els corresponents
rètols informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se n'instal·laran com a mínim dos
(2) rètols els quals tindran les dimensions, característiques, text i format de lletra que indiqui la
Direcció Facultativa.
Prèviament a l'inici de l'obra, el Contractista presentarà un pla de senyalització de seguretat
viària que anirà annex al pla de seguretat i salut esmentat en l'apartat 5.7 "Seguretat i salut de
l'obra". Com a mínim inclourà els senyals i cartells que es defineixen en la instrucció 8.3-IC
"Norma de senyalització d'obres", de la Direcció General de Carreteres.
Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de trobar-se en
un perfecte estat de conservació i funcionament mentre durin els treballs. A tal efecte, el
Contractista disposarà del personal necessari per anar-los reposant.
No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, pedra, totxo, taulons vells, ferralla, ni
cap altre objecte que doni idea de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada s'utilitzaran
elements prefabricats, que poden ser de formigó o bé sacs de sorra, preparats a l'efecte i que
hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable.
Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del
Contractista.
No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi col·locat els senyals de
seguretat viària i els rètols informatius esmentats anteriorment, d'acord amb les instruccions
rebudes de la Direcció d'Obra i de les normes emanades del present Plec.
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5.6. PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.6.1. SERVEIS EXISTENTS
Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per a que els serveis existents,
municipals i de companyies de serveis, i aquells serveis que s'hagin de desplaçar, no sofreixin
trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de l'obra i per al personal aliè a
l'obra. La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a aquests serveis o a
terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. Prèviament a l’inici de qualsevol treball el
contractista tindrà cura de sol·licitar, a les diferents companyies i als serveis municipals, l'estat
actual de serveis en la zona d'obres, i de realitzar les cates pertinents per a localitzar-los,
sempre sota la supervisió de la direcció facultativa.

5.7. SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA
El Contractista vetllarà en tot moment per la Seguretat i la Salut de l'obra, i complirà tot allò
que prescriu la Normativa Estatal sobre Seguretat i Salut en el Treball. A tal efecte redactarà el
Pla de Seguretat i Salut de l'Obra, el qual haurà de ser aprovat, previ informe del coordinador
de Seguretat i Salut, per decret del Gerent de la A.M.B.. Vetllarà per la senyalització de
abalisament de protecció i la senyalització de vialitat (veure apartat 5.5 "Senyalització d'obra i
instal·lacions").

6.

RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

6.1. OCUPACIÓ D'ESPAI PÚBLIC
El Contractista no podrà ocupar terrenys fora de l'àmbit públic de l'obra, o fora de l'àmbit de
l'obra, sense l'autorització de la Direcció de l'Obra.
A partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser necessària, a criteri de la
Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual cosa
haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar, tots els seus elements, com per
exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, els embornals i tronetes, les
instal·lacions d'enllumenat, etc...

6.2. NETEJA DE LES OBRES
Un cop acabades les obres, totes els elements, construïts amb caràcter temporal pel servei de
l'obra, hauran de ser enretirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma
original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i
en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant. Es faran totes les neteges
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necessàries durant l’execució de l’obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada l’obra i
abans de la recepció es farà una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec del
contractista.

6.3. CONSERVACIÓ DE LES OBRES
El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes siguin
rebudes.
A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les obres que hagin sofert
deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin atribuïbles, o per qualsevol causa
que es pugui considerar evitable.

7.

AMIDAMENT I ABONAMENT

7.1. AMIDAMENT DE LES OBRES
L'amidament es farà, en general, en base a l'obra executada, als plànols del projecte (o aquells
que faciliti la Direcció d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions. Aquests amidaments
es comprovaran en el replanteig. El Contractista no podrà fer cap al·legació en base a la manca
o excés d'amidament del pressupost del projecte.

7.1.1. PREUS UNITARIS
Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i les no definides explícitament, s'abonaran d'acord amb
els preus unitaris del Quadre de Preus del Projecte, considerant-hi incloses totes les despeses
de material, de mà d'obra, de maquinària, de mitjans auxiliars, de despeses indirectes, o
qualsevol altre element i/o activitat necessària per l'execució completa de les unitats
esmentades.
La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que figuren en el descripció del preu i/o en
el present Plec no és exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i dirigida, senzillament, a una
millor comprensió de les característiques de l'obra que s'ha de realitzar. En conseqüència, els
materials no especificats, i les operacions no descrites, que siguin manifestament necessàries
per a executar una unitat d'obra es consideraran incloses en els preus unitaris d'abonament.

7.2. ALTRES DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA
Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit per
la Direcció de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’obra podrà decidir que es realitzi la restitució
necessària per ajustar l'obra a la definició del Projecte, i en aquest cas aniran a compte del
Contractista totes les despeses que això ocasioni.
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7.3. RECULL DE DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Com a resum de les enunciades en els articles anteriors, el recull de partides (a banda de les
que s'especifiquen en l'apartat 7.2 "Altres despeses a compte del Contractista") que no són
d'abonament directe i que aniran a càrrec del Contractista, són:










Plànols final d'obra (as built). Apartat 3.1 "Plànols"
Comprovació del replanteig. Apartat 4.1 "Comprovació del replanteig"
Oficina d'obra per a la Direcció d'Obra. Apartat 4.3 "Oficina d'obra del Contractista i de
la Direcció de l'Obra".
Control de qualitat: el 1,5 % del pressupost d'execució material de licitació Apartat 5.2
"Assaigs"
Accessos i desviaments provisionals de l'Obra. Apartat 5.4 "Construcció i conservació
de desviaments. Altres Contractistes. Trànsit viari".
Pla de senyalització viària de seguretat. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i
instal·lacions"
Dos rètols informatius. Apartat 5.5 "Senyalització d'obres i instal·lacions"
Neteja de les obres. Apartat 6.2 "Neteja de les obres"
Conservació de les Obres fins a la recepció. Apartat 6.3 "Conservació de les obres"

Es de remarcar, però, que en el cas d'errors i/o omissions en l'anterior enumeració de partides
a càrrec del Contractista, preval el recull de despeses a càrrec del Contractista que
s'especifiquen en tot el conjunt de l'articulat del present Plec de Condicions i en totes les
clàusules del Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars del contracte, (això vol
dir que, continuarà sent a càrrec del Contractista aquella despesa que estigui especificada en
algun article i/o clàusula, encara que no hagi estat recollida en el present apartat).

7.4. ABONAMENT D'OBRES INCOMPLETES
Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes del Quadre
de Preus núm. 2, s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material aplegat a peu
d'obra. En cap concepte tindran valor, per a definir les proporcions de les mescles, ni dels
volums necessaris d'aplegament, per aconseguir la unitat acabada.
Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes, s'aplicaran els
preus del Quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra
diferent a la valoració d'aquest, encara que el Contractista tingui dret a alguna reclamació per
insuficiència o omissió del preu de qualsevol element que constitueix el propi preu. Les
partides que componen la descomposició del preu seran d'abonament quan tot el material
estigui junt, incloent-hi els accessoris; o realitzats, en la seva globalitat, els treballs o
operacions que determinen la definició de la partida. Donat que el criteri que s'ha de seguir ha
de ser que només es consideren abonables aquelles parts de l'obra ja finalitzades, el
Contractista perdrà tots els drets en el cas que les deixi incompletes.
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8.

RECEPCIÓ DE LES OBRES

8.1. RECEPCIÓ DE LES OBRES
Si les obres es troben en bon estat, i en concordança amb les prescripcions previstes, el
Director de l'Obra les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant, a
partir de llavors, el termini de garantia.
Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la corresponent
acta i el Director d'Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises,
fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest termini, el Contractista no les
hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el
contracte.
Per a que la Recepció de l'Obra es pugui realitzar, s’han d'acomplir-se les següents condicions:




Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents:
1.
Projecte final d'obra que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb
totes les possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de
les obres.
2.
Relació dels subministradors.
Compliment de totes les obligacions contingudes al Contracte.

8.2. TERMINI DE GARANTIA
Sens perjudici del que prescrigui el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars del
contracte, el termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la recepció.
Aquest termini es farà extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte. En el cas
de recepcions parcials s'estarà a allò que disposa l'article 171 del Reglament General de
Contractació de l'Estat.

9.

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a
obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista,
aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en
obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si
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s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la
Propietat.

Barcelona, juny de 2014
Autor del projecte

Daniel Triguero Rodríguez
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3.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

21

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX
B - MATERIALS ................................................................................................................................ 25
B0 - MATERIALS BÀSICS .................................................................................................................. 25
B01 - LÍQUIDS .......................................................................................................................... 25
B011 - NEUTRES ................................................................................................................... 25
B03 - GRANULATS.................................................................................................................... 26
B031 - SORRES ..................................................................................................................... 26
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS ............................................................................. 31
B051 - CIMENTS ................................................................................................................... 31
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS .................................................................................. 37
B06 - FORMIGONS DE COMPRA .............................................................................................. 55
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA ................................................................. 55
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL ..................................................................... 60
B07 - MORTERS DE COMPRA .................................................................................................. 63
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS ........................................................................................ 63
B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES ......................... 70
B2R - GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................... 70
B2R1 - GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .... 70
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS ....................................................................................... 70
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS ............................................................... 70
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ ............................................................................. 70
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS ............................................................................................ 73
B96 - MATERIALS PER A VORADES .......................................................................................... 73
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES .............................................. 73
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES ............................................................................................ 76
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES ....................................................... 76
B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS ...................................................................................... 78
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS .............................................. 78
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS ......................................................... 80
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS ............................ 83
B9E1 - PANOTS .................................................................................................................... 83
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS ............................................................. 88
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ............................................................. 97
22

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ........................................................ 97
BBA1 – MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS ............................................ 103
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT .......................................................... 107
BBM1 - SENYALS ................................................................................................................ 107
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT ................................... 113
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA .......................... 120
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE ........................................................................ 120
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE ................................................ 120
D - ELEMENTS COMPOSTOS ...................................................................................................... 127
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ........................................................................................ 127
D03 - GRANULATS ................................................................................................................. 127
D039 - SORRES-CIMENT .................................................................................................... 127
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS ..................................................................................... 127
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS ....... 127
D07 - MORTERS I PASTES ...................................................................................................... 129
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS .................................................................................... 129
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ .................................................................................... 130
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ......................................... 130
F21 - DEMOLICIONS............................................................................................................... 130
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT .............................................................. 130
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE .................................. 132
F22 - MOVIMENTS DE TERRES ............................................................................................... 134
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY ........................................................... 134
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES ............................................................................. 139
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................................................... 140
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RESIDUS ........................................................................................................................ 140
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................................. 143
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 145
F9 - PAVIMENTS ........................................................................................................................ 147
F93 - BASES ............................................................................................................................ 147
F936 - BASES DE FORMIGÓ ............................................................................................... 147
F96 - VORADES ...................................................................................................................... 148
23

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

F97 - RIGOLES ........................................................................................................................ 150
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT .......................................................... 150
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS ......................................................................................... 152
F9E - PAVIMENTS DE PANOT ................................................................................................. 154
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA ........................................................................ 157
F9J - REGS SENSE GRANULATS .............................................................................................. 170
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ......................................................................................... 175
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL .................................................................................... 175
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL ............................................................................................ 181
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ ................................................................ 181
FBBZ – ELEMENTS AUXILIARS PER A LA SENYALITZACIÓ VERTICAL .................................. 183
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS ...................................................................................... 187
FD5 - DRENATGES .................................................................................................................. 187
FD5J –CAIXES PER A EMBORNALS ..................................................................................... 187

24

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

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 sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes
aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)



En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
En la resta de casos: <= 1 g/l

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)


Formigó pretesat: <= 1 g/l
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Formigó armat: <= 3 g/l
Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:




Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020, B0311010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:





Sorra de marbre blanc
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
 De pedra calcària
 De pedra granítica
Sorra per a confecció de morters
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Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)



Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

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




Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE 7-136):


Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
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Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):




Granulat gruixut:
 Granulat arrodonit: <= 1% en pes
 Granulat de matxuqueig no calcari: <= 1% en pes
Granulat fí:
 Granulat arrodonit: <= 6% en pes
 Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV
o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
 Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o
cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes

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



Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75
Resta de casos: >= 80

Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):







Granulat gruixut:
Granulat arrodonit: <= 1% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 15% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83-130):



Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
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¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦ ¦
¦ mm ¦

pel tamís

¦

¦

¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦

A

¦

A = 100 ¦

¦ 2,50 ¦

B

¦ 60 <= B <= 100 ¦

¦ 1,25 ¦

C

¦ 30 <= C <= 100 ¦

¦ 0,63 ¦

D

¦ 15 <= D <= 70 ¦

¦ 0,32 ¦

E

¦ 5 <= E <= 50 ¦

¦ 0,16 ¦

F

¦ 0 <= F <= 30 ¦

¦ 0,08 ¦

G

¦ 0 <= G <= 15 ¦

¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦

¦ C - D <= 50

¦

¦ condi- ¦

¦ D - E <= 50

¦

¦ cions ¦

¦ C - E <= 70

¦

+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
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Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les
condicions requerides per l’ús al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar
a disposició de la DF en el que hi
han de constar, com a mínim, les dades següents:










Nom del subministrador
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
Data del lliurament
Nom del peticionari
Tipus de granulat
Quantitat de granulat subministrat
Denominació del granulat(d/D)
Identificació del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E201.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:





Ciments comuns (CEM)
Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
Ciments blancs (BL)
Ciments resistents a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat
de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a
l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
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Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:






Ciment Pòrtland: CEM I
Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
Ciment putzolànic: CEM IV
Ciment compost: CEM V

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja
d’addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):










Escòria de forn alt: S
Fum de sílice: D
Putzolana natural: P
Putzolana natural calcinada: Q
Cendra volant Sicília: V
Cendra volant calcària: W
Esquist calcinat: T
Filler calcari L: L
Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦

Denominació

¦ Designació ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland

¦ CEM I ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦
¦

¦ CEM II/B-S ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice

¦ CEM II/A-D ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦

¦ CEM II/B-P ¦

¦

¦ CEM II/A-Q ¦

¦

¦ CEM II/B-Q ¦

¦ CEM II/A-P ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ volants

¦ CEM II/A-V ¦

¦ CEM II/B-V ¦

¦

¦ CEM II/A-W ¦

¦

¦ CEM II/B-W ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat

¦ CEM II/B-T ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ calcari

¦ CEM II/A-L ¦

¦ CEM II/B-L ¦

¦

¦ CEM II/A-LL ¦

¦

¦ CEM II/B-LL ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M ¦
¦

¦ CEM II/B-M ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ forn alt
¦

¦ CEM III/A ¦

¦ CEM III/B ¦

¦ CEM III/C ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic

¦ CEM IV/A ¦

¦

¦

¦ CEM IV/B

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost

¦ CEM V/A

¦

¦

¦ CEM V/B

¦

+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker
han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la
norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de
ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦

Denominació

¦ Designació ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland

¦

I

¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦
¦

¦

II/B-S

II/A-S ¦

¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice

¦

II/A-D ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦

¦

¦

II/A-P ¦

II/B-P ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ volants

¦

¦

II/A-V ¦

II/B-V ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de

¦

¦ forn alt

¦

III/B

¦

¦

III/C

¦

¦

III/A

¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic

¦

IV/A

¦
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¦

¦

IV/B

¦

¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost

¦ CEM V/A

¦

+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: de manera
que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:


Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de
conformitat CE del producte

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i
proporcions nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:










Nom del fabricant o marca comercial
Data de subministrament
Identificació del vehicle de transport
Quantitat subministrada
Designació i denominació del ciment
Referència de la comanda
Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
Restriccions d'utilització

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:







Dates de producció i d’ensacat del ciment
Pes net
Designació i denominació del ciment
Nom del fabricant o marca comercial
Restriccions d'utilització
Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
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Inici i final d'adormiment
Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:




Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
Classes 42,5 : 2 mesos
Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos (RC-03). UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. UNE 80310:1996
Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
37

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

B0552470,B055JK6M.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. S'han considerat els tipus següents:




Emulsions bituminoses:
Betum asfàltic
Betum modificat amb polímers:

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir del cru
de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a temperatura
ambient.
EMULSIONS BITUMINOSES
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: Càrrega de partícules : Polaritat positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:

Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦ C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦
¦UNE EN 13808 ¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦

IMP ¦ MIC ¦ REC ¦

¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦
¦Denominació ant.(*) ¦ECR-1 ¦ - ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦ ECI ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦
¦Caracterís- ¦ UNE ¦U¦
¦tiques ¦ EN ¦ ¦

Assajos sobre l’emulsió original ¦

¦
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¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Propietats ¦1425 ¦ ¦ TBR (Classe 1) ¦
¦perceptibles ¦

¦¦

¦

¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Polaritat

¦1430 ¦ ¦

Positiva (Classe 2)

¦partícules

¦

¦

¦¦

¦

¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Índex ¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦
¦trencament ¦ -1 ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5 ¦Clase5 ¦Clase7¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut

¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦ 48-52 ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦

¦lligant(aigua)¦ ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3 ¦Clase5 ¦Clase5¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦ 5-15 ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦
¦destil·lat

¦

¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7 ¦Clase2 ¦Clase2¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45¦
¦(2mm,40ºC) ¦ ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦
¦(tamís 0,5 mm)¦

¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦sedimentació ¦

¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦

¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Adhesivitat ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦
¦

¦

¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦
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+----------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S’informarà del valor.
Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦
¦13808 ¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦ IMP ¦ MIC ¦ REC ¦
¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦
¦Denominació ant.(*) ¦ECR-1 ¦ - ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦ ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦

¦Caracterís- ¦ UNE ¦ U ¦
¦tiques ¦ EN ¦ ¦

Assajos sobre emulsió original ¦

¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦ >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC ¦

¦

¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦

¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Punt de

¦1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦

¦destil·lat

¦

¦

¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització ¦
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769

¦

¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦ ¦
¦25ºC ¦

¦

¦

¦
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¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦
¦Punt de

¦1427 ¦ ºC ¦

¦Reblaniment ¦

¦

¦
¦

¦

+---------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S’informarà del valor.
DV: Valor declarat per el fabricant
Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades.
+----------------------------------------------------------------------+
¦

Denominació UNE EN 13808 ¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦

¦

¦

ADH ¦ TER

¦

MIC ¦

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦

Denominació anterior(*)

¦ ECR-1-m ¦

¦ ECL-2d-m ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques

¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Propietats

¦ 1425 ¦

¦perceptibles ¦

¦

¦

TBR (Clase 1)

¦

¦

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Polaritat de

¦ 1430 ¦ ºC ¦

Positiva (Clase 2)

¦partícules

¦

¦

¦

¦

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament ¦13075-1¦
¦

¦

¦

¦ 70-130 ¦ 70-130 ¦ 120-180 ¦

¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦ % ¦ 58-62 ¦ 58-62 ¦ 58-62 ¦
¦per contingut d’aigua ¦

¦

¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut d’oli

¦ 1431 ¦ % ¦ <=2,0 ¦ <=2,0 ¦ <=2,0 ¦

¦destil·lat

¦

¦

¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència

¦ 12846 ¦ S ¦ 35-80 ¦ 35-80 ¦ 15-45 ¦

¦(2 mm, 40ºC) ¦

¦

¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase 3 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦

¦Residu de tamisat

¦ 1429 ¦ % ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦

¦(per tamís 0,5 mm)

¦

¦

¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la ¦ 12847 ¦ % ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦sedimentació (7D)

¦

¦

¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦

Adhesivitat

¦ 13614 ¦ % ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦

¦

¦

¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦

¦

+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S’informarà del valor.
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦

Denominació UNE EN 13808 ¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦

¦

¦

ADH ¦ TER

¦

MIC ¦

¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦

Denominació anterior(*)

¦ ECR-1-m ¦

¦ ECL-2d-m ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques

¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
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¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC

¦ 1426 ¦0,1 mm ¦ <=330 ¦ <=50 ¦ <=100 ¦

¦

¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦

¦

¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de

¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=55 ¦ >=50 ¦

¦reblaniment ¦

¦

¦ Clase 6 ¦ Clase 2 ¦ Clase 6 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦ >=0,5 ¦ >=0,5 ¦ >=0,5 ¦
¦Vialit ¦

¦

¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦ % ¦ >=40 ¦ >=40 ¦ >=40 ¦
¦,25ºC ¦

¦

¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització ¦
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769

¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració 25ºC

¦ 1426 ¦0,1 mm ¦

¦

¦

¦

¦

DV

¦

Clase 2 ¦

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punto de

¦ 1427 ¦ ºC ¦

¦reblaniment ¦

¦

DV

¦

¦

Clase 2 ¦

¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió por pèndul

¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦

¦Vialit ¦

¦

¦

DV

Clase 2 ¦

¦----------------------------------------------------------------------¦
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¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦ % ¦
¦,25ºC ¦

¦

¦

DV

¦

Clase 2 ¦

+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: Se informarà del valor
DV: Valor declarat per el fabricant.
La denominació de les emulsions bituminoses s’expressarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons
el següent format: C _% lligant_B_P_F_I. trencament_aplicació








C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
% lligant: Contingut de lligant.
B: Indicatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
P: només si s’incorporen polímers.
F: només si incorpora un contingut de fluïdificant superior al 2%.
I. Trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al
trencament segons la UNE EN 13075-1.
aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió:

ADH: reg d’adherència
TER: reg termoadherent
CUR: reg de curat
IMP: reg d’imprimació
MIC: microaglomerat en fred
REC: reciclat en fred
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles
bituminoses d’alt mòdul.
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics
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+----------------------------------------------------------------------------+
¦Característica ¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC

¦ 1426 ¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment ¦ 1427 ¦ ºC ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE EN ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦

¦ 12591 ¦

¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦

¦Índex de Penetració

¦ 13924 ¦ - ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦

¦

¦

¦Annex A ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass ¦ 12593 ¦ ºC ¦ TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam. vas obert ¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat

¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦

+----------------------------------------------------------------------------+
TBR: S’informarà del valor.
La denominació dels betums asfàltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres
representatius de la seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per
una barra a la dreta (/) segons el següent format:
B P.min/P.max.
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B: Indicatiu que és un betum asfàltic.
P.màx: Penetració màxima.
P.mín: Penetració mínima.

Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són:
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per
l’ús d’un o més polímers orgànics.
Es consideraren també com betums modificats:



Els fabricats amb polímers subministrats a granel
Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques
independents

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de
fabricació a l’obra.
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN 14023 ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦
¦

¦ 10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 75/ ¦

¦

¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦

¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Denominació anterior (*) ¦ BM-1 ¦ BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦ - ¦ BM-4 ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦ Assajos sobre el betum original ¦
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan. ¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió.Força ¦13589 ¦j/cm2¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦

46

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

¦ductilitat

¦13703 ¦

¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC ¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC

¦13398 ¦ % ¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦ ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(**) ¦penet. ¦ 1426 ¦ ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt ¦ ISO ¦ ºC ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦inflamació

¦ 2592 ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦

¦

¦

¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦

¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ % ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten. ¦ 1426 ¦ % ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt ¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦reblaniment ¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup.25ºC

¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦

+---------------------------------------------------------------------------+
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(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR: S’informarà del valor.
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides
de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’
acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d’un guió(-)
representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas que el polímer utilitzat en la
fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra C,
segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.






PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
P.mín: Penetració mínima.
P.màx: Penetració màxima.
(-): Punt de reblaniment.
C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.

Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són:
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de
fabricació :



T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.
T < 180 ºC per a las resta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF
que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne
l’aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament nets abans de la
càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I. trencament 5 a 7), per a microaglomerats en
fred i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50
ºC.
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En emulsions de trencament lent (I. trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que
s’emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada
a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin disposades de tal
manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de
la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar el
betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser
transportat, a més d’una vàlvula per a poder prendre mostres.
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs
estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que
eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï mes de deu graus Celsius
(10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i
aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del
PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d’homogeneïtzació.
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics reciclats, els
tancs d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, i
sortida inferior amb forma troncocònica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales
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para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos
del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3).
Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetat i marcatge
CE corresponent .
L’albarà ha d’incloure:








Nom i direcció del fabricant
Data de fabricació i subministrament.
Identificació del vehicle que ho transporta
Quantitat subministrada
Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa
subministrada.
Nom i direcció del comprador i destí
Referència de la comanda

L’etiquetat i marcat CE ha d’incloure:






Símbol del marcatge CE.
Nombre d’identificació de l’organisme de certificació.
Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge .
Nombre del certificat de control de producció.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES



Referència a la norma UNE EN 13808.
Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

Característiques de la EMULSIÓ:





Viscositat UNE EN 12846)
Adhesivitat NE EN 13614).
Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848).
Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:
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Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN
1426.
Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN
1427.
Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit
UNE EN 13588).
Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074,
seguit d’estabilització segons UNE EN 14895 y envelliment segons UNE EN
14769 :
Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda
UNE EN 1426.
Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto
reblaniment UNE EN 1427.
Durabilitat cohesió en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE
EN 13588).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I
MODIFICATS:



Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924.
Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.

Característiques del Betums:









Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN
1426.
Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN
1427.
Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN
13924.
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada
(resistència a l’envelliment UNE EN 12607-1.
Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers
 penetració retinguda UNE EN 1426
 increment del punt de reblaniment UNE EN 1427
 canvi de massa UNE EN 12607-1
Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593,
només en betums UNE EN 12591
Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers).

El subministrador aportarà informació sobre:



Temperatura màxima d’escalfament.
Rang de temperatura de la mescla i compactació.
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El plec de prescripcions tècniques particulars o la DF podran exigir informació addicional sobre
la resta de característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a
l’emmagatzematge segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i
emmagatzematge OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la
cisterna al tanc de emmagatzematge.
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà
fins esgotar el període de garantia.
Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que
s’acceptarà o refusarà en bloc. La DF podrà fixar altre mida per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre
la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:



Determinació de la penetració UNE EN 1426
Punt de reblaniment UNE EN 1427

i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.
Es podrà controlar addicionalment si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les
característiques de les taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una vegada
cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a cada tipus de composició de
betum.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en
obra.
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues
mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la
cisterna al tanc d’emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:




Determinació de la penetració UNE EN 1426
Punt de reblaniment UNE EN 1427
Recuperació elàstica UNE EN 13398

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
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Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació
de fabricació del lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant
una fins a la fi del període de garantia, i realitzant sobre l’altre els següents assajos:




Determinació de la penetració UNE EN 1426
Punto de reblaniment UNE EN 1427
Recuperació elàstica UNE EN 13398

Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge
intermedi previ a l’entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o
refusarà en bloc. La DF podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun
punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:




Determinació de la penetració UNE EN 1426
Punt de reblaniment UNE EN 1427
Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DF).

La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques
de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i com a mínim de tres
vegades durant l’execució, i per a cada tipus i composició de betum modificats.
En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran
previ al seu ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior del dipòsit
d’ emmagatzematge els següents assajos:



Penetració UNE EN 1426
Punt de reblaniment UNE EN 1427

Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali tzació de
nous assajos o la seva retirada. La DF podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de
condicions atmosfèriques o d’obra anormals.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres
de dos quilograms seg ons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la
cisterna al tanc de emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:


Càrrega de les partícules UNE EN 1430
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Índex de trencament UNE EN 13075-1
Contingut d’aigua UNE EN 1428
Tamisatge UNE EN 1429

La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin
necessaris.
Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de regs
es considerarà la fracció setmanal.
La DF podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc
de emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Càrrega de partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d’aigua UNE EN 1428
- Tamisatge UNE EN 1429
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin
necessaris.
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a
comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb
freqüència d’una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant l’execució i per a cada tipus
i composició d’emulsió.
En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes >15 dies o >7 dies per a emulsions
de trencament lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de
la part superior i l’altre de la part inferior del tanc d’emmagatzematge els següents assajos:



Assaig de tamisatge UNE EN 1429
Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431

En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i realització
de nous assajos o la seva retirada.
El director de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions
atmosfèriques o d’obra anormals.
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Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició
d’emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les
característiques.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
De forma general de cada cisterna arribada a l’o bra en el moment del transvasament al tanc
d’emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES
A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS
A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació.
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de l’article corresponent del PG-3/75 per
a cada lligant
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213.
Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211.
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0640003, B064300C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:







Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A






T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel
formigó pretesat
R: Resistència característica especificada, en N/mm2
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la
relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici
del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen
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cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de
superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un
país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:






Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials (UNE 80307)
Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de
baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de
ser:





Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
A totes les obres: <= 400 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:




Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):



Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
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Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10-15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:




Pretesat: <= 0,2% pes del ciment
Armat: <= 0,4% pes del ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment






Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluida: ± 2 cm

Toleràncies:

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:



<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals

Dosificacions d’amasat:








Contingut de ciment:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE SUBMINISTRAMENT I
EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:











Nom de la central que ha elaborat el formigó
Número de sèrie del full de subministrament
Data de lliurament
Nom del peticionari i del responsable de la recepció
Especificacions del formigó:
 Resistència característica
 Formigons designats per propietats:
 Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
 Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de
tolerància)
 Formigons designats per dosificació:
 Contingut de ciment per m3
 Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
 Tipus, classe i marca del ciment
 Grandària màxima del granulat
 Consistència
 Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en
té
Designació específica del lloc de subministrament
Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE). PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural DB-SE.
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B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d’un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:



Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d’abocat
Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:




Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i
ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les
condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
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Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):




Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm





Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm

Toleràncies:

Toleràncies respecte de la dosificació:






Contingut de ciment, en pes: ± 3%
Contingut de granulats, en pes: ± 3%
Contingut d’aigua: ± 3%
Contingut d’additius: ± 5%
Contingut d’addicions: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En camions
formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:



















Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE, o identificació d’autoconsum
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Data i hora de lliurament
Quantitat de formigó subministrat
Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HLper a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la
resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida
màxima del granulat.
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
Tipus i contingut de ciment
Relació aigua ciment
Contingut en addicions, si es el cas
Tipus i quantitat d’additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Identificació del ciment, additius i addicions emprats
Identificació del lloc de subministrament
Identificació del camió que transporta el formigó
Hora límit d’ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:





Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
Control de les condicions de subministrament.
Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcta.

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710150, B0718000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. S'han
considerat els tipus següents:






Morter adhesiu
Morter sintètic de resines epoxi
Morter refractari
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:





Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i
càrregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de
polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es
presenta llesta per a ser utilitzada.
Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius
orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció
química, poden presentar-se en forma d’un o més components.

S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:






1: Normal
2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
F: D’adormiment ràpid
T: Amb lliscament reduït
E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i
adhesius en dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:






Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:



Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)

Característiques especials:


Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:


Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
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Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1
N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de
30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :




Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:


Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:




Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ): >= 0,5 N/mm2
Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de
30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :




Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Característiques especials:


Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Característiques addicionals:


Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
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Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització
d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a
material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:




Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima
del granulat menor o igual al valor que figura especificat
Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent:








Característiques dels morters frescos:
Temps d’us (EN 1015-9)
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats
porosos
Característiques dels morters endurits:
Resistència a compressió (EN 1015-11)
Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
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Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que li siguin aplicables)
Característiques addicionals per als morters lleugers:
Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN
13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: en envasos
tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:



Morter adhesiu: 1 any
Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:



Productes per a usos per a la construcció:
Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:















Nom del producte
Marca del fabricant i lloc d’origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
Referència a la norma UNE-EN 12004
Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Instruccions d’us:
Proporcions de la mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès
de fer la mescla
Mètode d’aplicació
Temps obert
Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
Àmbit d’aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE
PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:





Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb
una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir
les propietats especificades (concepte de prestació):
Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de
la Producció en Fàbrica
Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats
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depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de
recepta):
Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:




















Referència a la norma UNE-EN 998-2
Nom del fabricant
Codi o data de fabricació
Tipus de morter
Temps d’us
Contingut en clorurs
Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d’unió (adhesió)
Absorció d’aigua
Permeabilitat al vapor d’aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC,
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:




Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'utilització
Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una
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sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió
(UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 101511.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE
RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:



Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el
coeficient de seguretat del element corresponent.

S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B2 - MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE
TERRES
B2R - GESTIÓ DE RESIDUS
B2R1 - GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R14030 - CÀNON D'ABOCADA TERRES DE L'EXCAVACIÓ

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZB1000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:



Pintura reflectora
Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú

PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
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Toleràncies:










Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
Pes específic (MELC 12.72): ± 3
Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01

PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:





Sense pols: 30 min
Sec: 2 h
Dur: 5 dies
Repintat: >= 8 h

Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:




Pes específic: ± 1 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
Rendiment: ± 0,5 m2/kg

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 posició invertida, en llocs ventilats i no exposats
al sol. No s'han d'emmagatzemar
envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte
2: Materiales. Ensayos de laboratorio.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96118G0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies
exteriors a les que delimita. S'han considerat les vorades dels materials següents:



Pedra granítica
Pedra de marès

S’han considerat les formes següents:




Recte
Corba
Peces especials per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el
martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
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Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:

































Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
Amplària:
Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
Entre dues cares texturades: ± 3 mm
Alçària Classe 1 (marcat H1):
Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
Entre dues cares texturades: ± 10 mm
Alçària Classe 2 (marcat H2):
Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
Entre dues cares texturades: ± 10 mm
Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les
nominals:
Classe 1 (marcat D1):
Tallat: ± 5 mm
Tall en brut: ± 15 mm
Texturat: ± 5 mm
Classe 2 (marcat D2):
Tallat: ± 2 mm
Tall en brut: ± 15 mm
Texturat: ± 5 mm
Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
Tall en brut:
Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 10 mm
Deformació de la cara superior: ± 10 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Texturat:
Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
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Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 7 mm
Deformació de la cara superior: ± 5 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Radi de curvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de
curvatura d’una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara
mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat
Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials
han de ser:
Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
Textura gruixuda : + 5 mm, - 10 mm
Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a
mínim:









El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)
El nom comercial de la pedra
El nom i la direcció del proveïdor
El nom i la localització de la pedrera
Referencia a la norma UNE-EN 1343
Els valors declarats o les classes de marcat
Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments superficials químics,
etc.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:


Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
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UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B97433E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes
rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):



Cara a tracció: >= 5 N/mm2
Dors a tracció: >= 4 N/mm2

Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:







Dimensions: ± 1 mm
Gruix: ± 3 mm
Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
Balcaments: ± 0,5 mm
Planor: ± 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y
recepción en obra.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:






En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
 Inspecció visual del material, identificació de les marques
corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del
fabricant.
 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN
1339)
Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces
cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
 Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
 Absorció d’aigua
 Gelabilitat
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
 Resistència al xoc
Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
 Resistència a flexió
 Estructura

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNEEN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una
77

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de
3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten
conformes a la especifica’t.

B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B981PG4F.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massissa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies
exteriors a les que delimita. S'han considerat les vorades dels materials següents:


Pedra granítica

S’han considerat les formes següents:



Recte
Peces especials per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el
martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma.
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Toleràncies:





































Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
Amplària:
Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
Entre dues cares texturades: ± 3 mm
Alçària Classe 1 (marcat H1):
Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
Entre dues cares texturades: ± 10 mm
Alçària Classe 2 (marcat H2):
Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
Entre dues cares texturades: ± 10 mm
Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les
nominals:
Classe 1 (marcat D1):
Tallat: ± 5 mm
Tall en brut: ± 15 mm
Texturat: ± 5 mm
Classe 2 (marcat D2):
Tallat: ± 2 mm
Tall en brut: ± 15 mm
Texturat: ± 5 mm
Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
Tall en brut:
Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 10 mm
Deformació de la cara superior: ± 10 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Texturat:
Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 7 mm
Deformació de la cara superior: ± 5 mm
Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Radi de curvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de
curvatura d’una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara
mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat
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Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials
han de ser:
Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
Textura gruixuda : + 5 mm, - 10 mm
Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a
mínim:









El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)
El nom comercial de la pedra
El nom i la direcció del proveïdor
El nom i la localització de la pedrera
Referencia a la norma UNE-EN 1343
Els valors declarats o les classes de marcat
Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments superficials químics,
etc.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:


Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B985A700.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:



Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura
principal i en la seva capa superficial

S'han considerat les formes següents:




Recta
Recta amb rigola
Per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:




Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de
l’assaig glaç -desglaç; cap valor unitari > 1,5

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:




Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
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Classes en funció de la resistència a flexió:




Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:










Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i
cantells rectes:
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:




Identificació del fabricant o la fàbrica
Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a
apta per a l’ús
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
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Referència a la norma UNE-EN 1340
Identificació del producte
Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:







Identificació del fabricant o la fàbrica
Data de producció
Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a
apta per a l’ús.
Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l’abrasió i la resistència a la flexió
Referència a la norma UNE-EN 1340
A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:


Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),





Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de
circulació de vianants i de vehicles:
Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 - PANOTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a
pavimentació. S'han considerat les peces següents:
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Panot gris per a voreres

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:














Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
84

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES































Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
Classe 2 (marcat P):
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa
peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals
superiors a 300 mm):
Classe 1 (marcat J):
Llargària <= 850 mm: 5 mm
Llargària > 850 mm: 8 mm
Classe 2 (marcat K):
Llargària <= 850 mm: 3 mm
Llargària > 850 mm: 6 mm
Classe 3 (marcat L):
Llargària <= 850 mm: 2 mm
Llargària > 850 mm: 4 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de
dimensió màxima superior a 300 mm):
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
Convexitat màxima: 1,5 mm
Concavitat màxima: 1 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
Convexitat màxima: 2 mm
Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
Convexitat màxima: 2,5 mm
Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
Convexitat màxima: 4 mm
Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:






Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de
Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees
externes de circulació de vianants i de vehicles:
Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:














Identificació del fabricant o la fàbrica
Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure
amb anterioritat a la mencionada data
Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els
valors declarats pel fabricant:
Dimensions nominals
Resistència climàtica
Resistència a flexió
Resistència al desgast per abrasió
Resistència al lliscament/patinatge
Càrrega de trencament
Comportament davant el foc
Referència a la norma UNE-EN 1339
Identificació del producte
Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.

El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:






Nom o marca identificaria del fabricant
Direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
Referència a la norma EN 1339
El tipus de producte i l’ús o usos previstos
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Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:




Resistència al trencament
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d’ús interior:






Reacció al foc
Resistència a la ruptura
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Els productes destinats a ús en cobertes:


Comportament davant del foc externes considera satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:
















En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNEEN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces
cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN
1339)
Sobre 3 mostres de 3 peces:
Absorció d’aigua
Gelabilitat
Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
Resistència al xoc
Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
Resistència a flexió
Estructura
Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNEEN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces
de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se
el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H112E1,B9H11BE1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb granulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació ), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:






Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb
granulometria continua i eventualment additius.
Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te
un contingut elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm
Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una
discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del
granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm
Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen
una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els tamisos inferiors del
granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir
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additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en
capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'e star
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
























Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN
14023
En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir
amb els valors especificats.
En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del
10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles
de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l' especificat en
l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb
més del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de
mescles de betum de pavimentació , el lligant ha de complir amb l'especificat
en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:
Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220
Mescles drenants: 35/50 i 250/330
Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430
El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa
sobre el total de la mescla, d' asfalt reciclat procedent de mescles de betum de
penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat en l' apartat 4.2.3. de la
UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles
tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més
gran que la granulometria màxima de la mescla.
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Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als
granulats de la mescla.


Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:



Característiques generals de la mescla:
Composició: La granulometria s'ha d' expressar en percentatge en massa del
granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una
aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel
tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una
aproximació del 0,1%

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2
segons la norma UNE-EN 13043.


Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma
dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels
tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.

Els requisits de l' envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per
un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins
compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i
de la sèrie 2.
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:










Mescles discontinues:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm,
12,5 mm
Mescles tipus SMA:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm,
12,5 mm, 14 mm,
Mescles drenants:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm,
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm
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El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos
següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.

La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l' envoltant de granulometria, els
límits globals de la qual s'especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles
discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles
drenants.
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:



Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm,
12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1















Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3 de la
UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la UNE EN 13108-5
en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i
mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4
de la UNE-EN 13108-1.
El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir
evidències d'aglomeracions dels granulats fins
Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i
mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5
de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de la UNE-EN
13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o superior al corresponent a la categoria de escorriment del lligant material màxim escorregut, segons l'especificat en la taula 9 de la UNE-EN
13108-5 en mescles tipus SMA.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a
la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula 5 de la UNE-EN 131081.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a
la tracció indirecta ITSR, segons l' especificat en la taula 6 de la UNE-EN 1310891
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2 en mescles discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles
tipus SMA i en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants
Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria
del material, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1.
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1.
Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha
d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre
o sense requisit
Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
10 de la UNE-EN 13108-1.
Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 9
de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN
13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de la UNE-EN 13108-7 en
mescles drenants.
Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant,
ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN
13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de
distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes
temperatures han d'estar declarades per el fabricant.
Característiques de la mescla amb especificació empírica:
Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb
additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
Capes de rodadura: <= 10% en massa
Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1
Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 13 de
la UNE-EN 13108-1
Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
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Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el
fabricant han de complir l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1,
en funció de la categoria del material.
Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la
UNE-EN 13108- 1.
Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
20 de la UNE-EN 13108-1.
Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El
valor declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
21 de la UNE-EN 13108- 1.
Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
Contingut de lligant: >=3%
Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de
complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material
en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN
13108-1.
Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN
13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors
màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1.
Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha
de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les
categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.

MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:



Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:






AC: Formigó asfàltic
D: Granulometria màxima del granulat
surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja
lligant: designació del lligant utilitzat
granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la
mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G)
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MAM: si la mescla es de mòdul alt

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)
MESCLES DISCONTINUES BBTM:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant





BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
Classe: A, B, C o D
lligant: Designació del lligant utilitzat

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:











Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria
del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2.
Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108-2.
Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les
temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La
temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la
temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En
aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.

MESCLES DISCONTINUAS SMA:
El codi de designació de la mescla s' ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant





SMA: Mescla bituminosa tipus SMA
D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
Classe: Cap o NR
lligant: Designació del lligant utilitzat
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:











Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria
del material, segons l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-5.
Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat per
el fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-5.
Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les
temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La
temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la
temperatura mínima s' aplica a l'entrega:
Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En
aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.

MESCLES DRENANTS:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:




PA: Mescla bituminosa drenant
D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
Lligant: Designació del lligant utilitzat

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:










Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb
additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: <=
10% en massa
Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria
del producte segons l'especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7
Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha
de ser com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons
l'especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7
Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha
de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons
l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108 -7
Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del material
en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7.
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Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les
temperatures de la mescla han d'estar incloses entre els límits següents. La
temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la
temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
Grau 35/50: 150 a 180ºC
Grau 50/70: 140 a 175ºC
Grau 70/100: 140 a 170ºC
Grau 160/220: 130 a 160ºC
En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En
aquest cas, aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant.

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
S' han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:



Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de
rodadura, intermèdia, regularització o base
Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa
intermèdia o base

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:




Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
Mescles drenants: PA 11, PA 16
Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16

No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball.
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la
taula 542.1 del PG 3.
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de
mescles que tinguin deformacions plàstiques.
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastòmers, etc.), cal determinar la proporció i el
lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicional s, es garanteixi el
comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminós dels
especificats en l'article 212 del PG 3.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats
combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4
mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de
granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d' algun dels tamisos fixats en
la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb una
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aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació
del 0,1%.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats
combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4
mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la
mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les mescles tipus SMA els
valors han d' estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha d'expressar en
percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que
s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M000,BBA11000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. Microesferes de vidre i granulat
antilliscant per a marques vials S'han considerat les pintures següents:



Pintura reflectora
Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú

PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
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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): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:










Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
Pes específic (MELC 12.72): ± 3
Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01

PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:


Sense pols: 30 min
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Sec: 2 h
Dur: 5 dies
Repintat: >= 8 h

Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:




Pes específic: ± 1 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
Rendiment: ± 0,5 m2/kg

MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les
marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu
conductor.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
┌───────────────────────────────────────┐
│

Tamís │Massa retinguda │

│ (ISO 565 R 40/3) │ acumulada
│

│ (% en pes)

│

│

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

│Superior de seguretat│

0a2

│Superior nominal

0 a 10 │

│Intermedis

│

│ N1 a N2 (*)

│Inferior nominal

│

│

│ 95 a 100

│

└───────────────────────────────────────┘
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):



Diametre < 1 mm: < 20%
Diametre >= 1 mm: < 30%
99

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Índex de refracció (MELC 12.31):




Classe A: >= 1,5
Classe B: >= 1,7
Classe C: >= 1,9

Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte
2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
MICROESFERES DE VIDRE:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
100

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

GRANULAT ANTILLISCANT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE
VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:



Productes per a zones aptes per a la circulació:
Sistema 1: Certificació de Conformitat CE

Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la
següent informació:













Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
Número del certificat de conformitat CE
El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
Descripció del producte
El número de lot i massa neta
La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del
producte:
Índex de refracció
Granulometria
Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les
proporcions d’ambdós.

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:



En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides en les especificacions.
En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.
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Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on
constin els resultats dels assaigs següents:
Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
Consistència (MELC 12.74)
Punt de reblaniment (UNE 135222)
Temps d’assecatge (MELC 12.71)
Estabilitat al calor (UNE 135222)
Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
Resistència al flux (UNE 135222)
Estabilitat (UNE 48083)
Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
Flexibilitat (MELC 12.93)
Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
Contingut de lligant (UNE 48238)
Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als
àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:









En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides en les especificacions.
En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.
Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on
constin els resultats dels assaigs següents:
Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
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Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.





En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació
es realitzarà amb els següents criteris:
Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la
màquina.
Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun
assaig.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.



En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació
es realitzarà amb els següents criteris:
Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al
començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de
25 kg.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades,
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.

BBA1 – MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M000,BBA11000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:



Pintura reflectora
Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú

PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel•lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. Temps
d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K. Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats Conservació
dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15% Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:




Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
Pes específic (MELC 12.72): ± 3
Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
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Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01

PINTURA NO REFLECTORA: Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:





Sense pols: 30 min
Sec: 2 h
Dur: 5 dies
Repintat: >= 8 h

Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:




Pes específic: ± 1 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
Rendiment: ± 0,5 m2/kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col•locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI PINTURA:
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* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: Els punts de control més destacables són els
següents:






















En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos
contingui les dades exigides en les especificacions.
En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol•licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.
Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on
constin els resultats dels assaigs següents:
Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
Consistència (MELC 12.74)
Punt de reblaniment (UNE 135222)
Temps d’assecatge (MELC 12.71)
Estabilitat al calor (UNE 135222)
Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
Resistència al flux (UNE 135222)
Estabilitat (UNE 48083)
Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
Flexibilitat (MELC 12.93)
Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
Contingut de lligant (UNE 48238)
Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als
àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
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En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació
es realitzarà amb els següents criteris:
Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la
màquina.
Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun
assaig. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades,
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM1M000, BBM1BQH1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:



Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
Microesferes de vidre

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:



Amb pintura no reflectora
Amb làmina reflectora d'intensitat normal

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina
reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de
ser aprovada per la DF. La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió
i resistent a la intempèrie.
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No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del
"Reglamento de Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats
com a suport, compliran les característiques indicades per a cadascun d'ells en les normes UNE
135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliran les especificacions de les normes UNE
135310 i UNE 135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense
galvanitzar.
Gruix del caixetí: 1,8 mm
Gruix de la placa: 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral: 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:



Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància
especificats a la norma UNE 135331
L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent
tòxic.
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La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense
grans o qualsevol altra imperfecció superficial

Condicions de la pel·lícula seca de pintura:











Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense rotura
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Toleràncies:


Compliran la Euronorma 143

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells:






Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de
microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i
pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior,
estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per
calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de
microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada
amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la
pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà segellada i
dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà
protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de
microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests
elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions
d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a
les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat
de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en
sentit contrari.
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Ha de tenir els colors i el factor de luminància d'acord amb el que prescriuen les normes UNE
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent,
flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el
metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:










Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència
0,2° i incidència 0,5°)
Retracció:
Al cap de 10 min: < 0,8 mm
Al cap de 24 h: < 3,2 mm
Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
Allargament: > 10%

MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfèriques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les
marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu
conductor.
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No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦ Tamís ¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada ¦
¦

¦ (% en pes) ¦

¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦ 0 a 2 ¦
¦Superior nominal ¦ 0 a 10 ¦
¦Intermedis

¦ N1 a N2 (*) ¦

¦Inferior nominal ¦ 95 a 100 ¦

+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):



Diàmetre < 1 mm: < 20%
Diàmetre >= 1 mm: < 30%

Índex de refracció (MELC 12.31):




Classe A: >= 1,5
Classe B: >= 1,7
Classe C: >= 1,9

Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PLAQUES I CAIXETINS PER A
SENYALS DE TRÀNSIT:
111

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.
MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:


Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de
conformitat CE del producte

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la
següent informació:













Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
Número del certificat de conformitat CE
El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423:1997)
Descripció del producte
El número de lot i massa neta
La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del
producte:
Índex de refracció
Granulometria
Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les
proporcions d’ambdós.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa
de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Productos de post-mezclado, microesferas
de vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambos.

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZ1B20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:








Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles
Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
Amortidor per a barreres de seguretat flexibles
Captallums per a barreres de seguretat
Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al
paviment

SUPORTS:
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Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma
UNE-EN ISO 1461.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà
abraçadores. El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall.

de cargols o

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han
de ser les especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. Tipus d'acer: S235JR
(UNE-EN 10025-2)
Límit elàstic mínim:




Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2
16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2
40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2

Resistència a tracció:
Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2
3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de
galvanitzat en calent, conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el cas de pals i altres elements.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 99%
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir Continuïtat del recobriment
(UNE-EN ISO 1461): Ha de complir SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil
laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122. SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
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Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de
senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314. Tipus d’acer: AP 11 (UNE 36093)
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:




Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
Massa: +8%; -6% Allargament fins a la ruptura:

+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%) ¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦

¦Longitudinal¦Transversal ¦

¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦

26

¦

24

¦

¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦
¦ <=65 ¦

25

¦
¦

23

¦
¦

+---------------------------------+
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a
barreres de seguretat.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. Tipus d'acer:
S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent,
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.
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Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la
seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) Gruix: 3 mm
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: Els captallums es classifiquen segons el seu
ús en:






Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) Segons la naturalesa del
retrorreflector, es classifiquen en:
Codi 1: retrorreflector de vidre
Codi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
Codi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una
superfície resistent a l’abrasió

Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada
pel fabricant (si es necessari la seva substitució).
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha
de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la
seguretat de la circulació vial.
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als
elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom
del fabricant i la data de fabricació.
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i
s’han de comprovar segons aquesta norma.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.

116

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons
UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers
de característiques similars als normalitzats.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. Els fils
de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. Unió
separadors al suport:



Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990
10.89, UNE-EN 24034)
Qualitat dels cargols: 5.6

Unió entre barreres:
-

Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122
Qualitat dels cargols: 4.6
Femelles: M16 (UNE-EN 24034) Pas dels cargols: Pas mètric

Femelles: Hexagonal tipus DIN M16
Volandera: M16
Volandera a la unió entre bandes: Circulars
Volanderes a la unió banda-separador: Rectangular 85x85 mm
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: Terminal en forma de
cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. No ha de tenir
bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han
de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. Tipus d'acer: S235JR
(UNE-EN 10025-2)
Allargament fins a la ruptura: >= 26% Gruix de la planxa: 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE SUPORTS:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. AMORTIDORS
PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
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Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. TERMINAL EN
FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col•locat, de manera que no s'alterin les seves
característiques. CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques. PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: Unitat
d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA
DE PEIX:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984. CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE-EN 1463-1:1998
retrorreflectantes.Parte

Materiales

para

1:Característicques inicials.
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PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:


Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on
es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte
superficial del galvanitzat.

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:
Els punts de control més destacables són els següents:



Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de
control), es realitzaran els següents assaigs:
Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament
de ruptura (UNE-EN 10025).

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol•licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: Els punts de control
més destacables són els següents:









Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents
comprovacions:
Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel•lícula de
galvanitzat segons la norma UNE- EN ISO 1461.
Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. OPERACIONS
DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: Els punts de control més
destacables són els següents:
Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents
comprovacions:
Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel•licula de
galvanitzat segons la norma UNE- EN ISO 1461.
Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
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Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. CRITERIS DE
PRESA DE MOSTRES:

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ
ESTÀTICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ5220,BDDZ5250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:






Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
Complements per a pou de registre:
Graó d’acer galvanitzat
Graó de fosa
Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i
el pou de registre

S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes




Fosa gris
Fosa dúctil
Acer
120

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:








Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada
de la vorera s’estén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la
vorera
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehicles.
Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments
d’aeroports, molls, etc.).
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports) Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits
contra la corrosió.

El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat. Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactòria. Els dispositius han de ser compatibles amb els seus
assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents
procediments:




Amb un dispositiu de tanca
Amb suficient massa superficial
Amb una característica específica en el disseny

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.
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La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superfície còncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:





El codi de la norma UNE EN 124
La classe segons la norma UNE EN 124
El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
Referència, marca o certificació si en té

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions següents:







Un o dos elements:
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
Tres o més elements:
Franquícia del conjunt: <= 15 mm
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:




Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
Dimensions: ± 1 mm
Guerxament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:



Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre
igual a la pas lliure
Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
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Dimensions dels forats de ventilació:










Ranures:
Llargària: <= 170 mm
Amplària:
Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
Forats:
Diàmetre:
Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de
fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:






A 15: >= 2 mm
B 125: >= 3 mm
C 250: >= 5 mm
D 400: >= 6 mm
E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:



Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
Classe A 15: >= 25 N/mm2
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Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions,
etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Toleràncies:


Dimensions: ± 2 mm
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Guerxament: ± 1 mm
Diàmetre del rodó: - 5%

GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de
servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:



Dimensions: ± 2 mm
Guerxament: ± 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre
el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva
funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
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Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de
calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y
suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 - GRANULATS
D039 - SORRES-CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0391311.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li
l'aigua una vegada estès. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte
o les fixades per la DF. Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i
sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M022.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
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La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):





Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10 - 15 cm

Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:



Cendres volants: <= 35% pes de ciment
Fum de sílice: <= 10% pes de ciment






Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul·la
Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
Consistència fluida: ± 20 mm

Toleràncies:

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C. No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó,
no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua
abans d'introduir-la a la formigonera.
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L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:




Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
Ciments de ram de paleta MC
Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor

Morters per a fàbriques:





Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent. S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de
la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2191306, F2193A06, F2194JL5, F219CI02, F219W025.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
S'han considerat els elements següents:




Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

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




Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de
treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:








Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han
de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21DQU02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics. S'han considerat els elements següents:


Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó

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






Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de
treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera
que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de
la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
133

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221C620.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES DEFINICIÓ:
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. S'han
considerat els tipus següents:









Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega
sobre camió o contenidor, en el seu cas
Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres
dins de l'obra
Esplanació en terreny de trànsit o roca
Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres
Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres
Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor
Excavació per mètodes arqueològics
Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació:





Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

Neteja i esbrossada del terreny:





Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Protecció dels elements que s'han de conservar
Esbrossada del terreny
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Càrrega de les terres sobre camió

Excavació per mètodes arqueològics:






Preparació de la zona de treball
Situació de les referències topogràfiques externes
Excavació manual per nivells
Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes
Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts

Excavació de roca amb morter expansiu:







Preparació de la zona de treball
Situació de les referències topogràfiques externes
Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
Introducció del morter a les perforacions
Trossejat de les restes amb martell trencador
Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot
a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.),
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
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Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com
a útils.

ESPLANACIÓ:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
Toleràncies d'execució:




Replanteig: ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m

CAIXA DE PAVIMENT:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o
camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
Toleràncies d'execució:





Replanteig: ± 50 mm
Planor: ± 20 mm/m
Amplària: ± 50 mm
Nivells: + 10 mm, - 50 mm

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de màquines o de camions.
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S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents:







Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública
El talús ha de ser el fixat per la D.F.

Toleràncies d'execució:






Nivells: ± 100 mm
Aplomat o talús: ± 2°
Dimensions:
Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu: ± 300 mm
Buidada de soterrani : ± 200 mm

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el
programa d'actuacions arqueològiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el
director de les excavacions arqueològiques.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.
EXCAVACIÓ:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: No
s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent:








Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica
del jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en
relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar
Fer la neteja i el siglat del material arqueològic moble
La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes
generals i dels detalls significatius del jaciment
Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les
feines fetes

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives
especialment si es treballa a la seva base.

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per
rotació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
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m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. No inclou
la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
facin falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:




Sòl de rasa
Esplanada
Caixa de paviment

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





Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
Situació dels punts topogràfics
Execució del repàs
Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
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El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:




Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
Planor: ± 20 mm/m
Nivells: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R3503A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació. S’han considerat les operacions següents:



Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o
residu de construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:







Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d’obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar
també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:





Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

142

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R5423A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació. S’han considerat les operacions següents:



Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o
residu de construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:







Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d’obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar
també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA61H0, F2RA7LP0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació. S’han considerat les operacions següents:


Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se
li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessari a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365G11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:



Estesa i vibratge amb regle vibratori
Estesa i vibratge amb estenedora de formigó

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:







Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Muntatge d'encofrats
Col·locació del formigó
Execució de junts de formigonat
Protecció del formigó fresc i curat
Desmuntatge dels encofrats

En el cas de col·locació amb estenedora:






Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació d'elements de guiat de les màquines
Col·locació del formigó
Execució de junts de formigonat
Protecció del formigó fresc i curat

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i
a les rasants previstes.
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Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària
>= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:




Gruix: - 15 mm
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:



15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

F96 - VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F961A8GD.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents. S'han considerat les unitats d'obra següents:


Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:




Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la base
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:




Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
149

AVALUACIÓ I PROJECTE BÀSIC DE ZONES 30 AL DISTRICTE DE LES CORTS
Document 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F974U020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles. S'han considerat les unitats
d'obra següents:


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

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:




Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de morter
Col·locació de les peces
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Col·locació de la beurada
Neteja de la superfície acabada

RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:




Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)



Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
Rigola de formigó: >= 90%

RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D’EXECUCIÓ.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:




Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de vorada o de rigola.
Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i
al procediment adoptat

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.


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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F981LG4F, F981LG10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres. S'han considerat les unitats
d'obra següents:




Peça de capçal per a formació de gual
Rampa central per a la formació de gual, recta o corba
Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la
rampa central

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


Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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Col·locació del formigó de la base
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part baixa i
amb el paviment de la vorera per la part alta.
Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del
conjunt.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de
formigó, a tota l’amplària de les peces.
Toleràncies d'execució:




Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.
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La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.
CAPÇAL PER A GUAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables són
els següents:




Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de vorada o de rigola.
Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i
al procediment adoptat

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.


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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9E - PAVIMENTS DE PANOT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E1320A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot. S'han considerat els casos següents:
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Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport
de 3 cm de sorra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:







Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
Col·locació de la sorra-ciment
Col·locació de les peces de panot
Humectació de la superfície
Confecció i col·locació de la beurada

CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, sense ressalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:




Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6
mm
Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:


Nivell: ± 10 mm
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Planor: ± 4 mm/2 m
Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. Una vegada col·locades les peces
s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:



Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA No hi ha normativa de compliment
obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D’EXECUCIÓ.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:





Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de panot.
Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:



Inspecció visual de la unitat acabada.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ.
D’INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la
DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H112E1,F9H11BE1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant
hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la
d’ambient.
Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació
d’ un lligant hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de
granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per
una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior
a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:




Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de
granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que
proporcionen propietats drenants. S’han considerat per a l’ us en capes de
rodadura de 4 a 5 cm de gruix.
Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat
granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han
considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de
8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de rodadura de 2 a 3
cm de gruix.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:








Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta
per la DO
Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO
Comprovació de la superfície d’assentament
Extensió de la mescla
Compactació de la mescla
Execució de junts de construcció
Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als
valors següents:



Capes de gruix >= 6 cm: 98%
Capes de gruix < 6 cm: 97%

La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser
igual o superior a la densitat de referència.
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del
PG-3, ha de ser igua l o superior al percentatge de forats de referència
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.
L’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat
542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat
543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.
En capes de rodadura:







Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNEEN 13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm
Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos
desprès d’entrar en servei la capa)
Mescles tipus BBTM B i PA: 60%
Mescles tipus BBTM A: 65%
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Toleràncies d'execució:











Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no
ha de ser inferior a 98% de la densitat de referència
Percentatge de forats:
Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%
Mescla tipus PA: ± 2%
Amplària del semiperfil: No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques
Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors al teòrics
Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions
tipus de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació
mitja que s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.
Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
Nivell de les altres capes: ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del
tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a
taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir
l’indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver
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aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó
531 del PG-3.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 531 del PG- 3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s’haurà n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d’Obra.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant
fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del
Director d'Obra.
S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat
d’unió amb la mescla.
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3.
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i
amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’
estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades,
evitant junts longitudinals.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades,
evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas
contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades.
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En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només
en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar
el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la
secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota
d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l’inici de compactació, en cas
contrari cal executar un junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per
aquest. S’ ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una
capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. L’equip
de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3.
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels
resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la
màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla
estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita
en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi
la densitat especificada.
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels
resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser
superior a 6, s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima
prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i
s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi
el pla aprovat.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins
que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que
la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
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La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit
s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és
precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta
franja s’ ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha
d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 531 del PG 3,
deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la
següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta
franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A
continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més
de 5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En
aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa
arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la
capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
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m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les
seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3).
Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas
bituminosas para capas de rodadura.
Mezclas drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D’EXECUCIÓ.
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’
un tram de prova, per comprovar:





La fórmula de treball
Els equips proposats per el contractista
La forma específica d’actuació dels equips
La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in
situ

En l’execució d’una capa:







Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la
mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de
transferència
Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides
màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per
lot determinat segons el menor dels valors següents:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
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la fracció construïda diàriament
Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant
50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat
segons el menor dels valors següents:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes
anteriors
Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode
d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20
Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació,
com el valor mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent obtinguts de les
provetes del punt anterior
Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de
referència per a compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de
densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors.
Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge
de forats de referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims
4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.
Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la
freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el
DO
Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels
compactadors
El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors
La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris
Nombre de passades de cada compactador
Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels
compactadors
El llast, pes total dels compactadors
Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabilitat de la capa durant la seva
compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.
Nombre de passades de cada compactador
Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5
per lot
Determinar la densitat i el gruix dels testimonis anteriors segons UNE-EN
12697-6, considerant les condicions d’assaig de l’annex

B de la UNE-EN 13108-20










Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA:
extracció de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per
lot
En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix
de la capa
En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el
percentatge de forats dels testimonis extrets
En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la
mescla com a relació entre la massa total dels materials corresponents a cada
càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de
carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La
bàscula ha d’estar contrastada
En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el
contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN
12697-6 considerant les condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la
UNE-EN 13108-20.
Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i
abans d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant
un valor cada hm. En les capes de rodadura s’ha de comprovar la regularitat
superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la
llargària de l’obra

En capes de rodadura, cal comprovar a més:






Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la
posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt
per hm com a mínim
Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la
posada en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt
per hm com a mínim
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2
meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j
ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.
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Les condicions d’acceptació són les següents:
Densitat:






La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment;
no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats
individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la
densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de la següent manera:
Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència,
s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista;
Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència,
s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles discontinues BBTM A:







La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2
mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat
de referència.
Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la
manera següent:
Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència,
cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista;
Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència,
s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:







La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts
percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra
assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en
més de 3 punts percentuals.
Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de
procedir de la manera següent:
Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant
fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista;
Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals,
s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:
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La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a
l’especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats
individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la
manera següent:
Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de
referència , cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot
controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista;
Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.

Densitat en mescles drenants PA:







La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts
percentuals dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra
assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en
més de 3 punts percentuals
Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de
procedir de la manera següent:
Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal
aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant
fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista;
Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals,
s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.

Gruix:


El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT.
No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de procedir de
la següent manera:







Per capes de base:
Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat
abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar
la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin
problemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el
gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
Per capes intermèdies:
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Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de
l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte,
ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra
capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o
sobrecàrregues en estructures
Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin
problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització
econòmica del 10%.
Per capes de rodadura:
Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i el
Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposarla o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin
problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures

Gruix:




El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT.
No més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals inferiors al 95% del gruix especificat.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment,
s'ha de procedir de la següent manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista
pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.

Regularitat superficial:









Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els
límits establerts, es procedirà de la següent manera:
Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud
de l tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de rodadura,
s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que
determini el DO a càrrec del Contractista;
Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud
del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir els
defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista.
La localització dels esmentats defectes s’ha de fer sobre els perfils
longitudinals obtinguts en l’auscultació per la determinació de la regularitat
superficial.
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits
establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa,
segons l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3:
Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3
Taula 542.20a
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Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament
addicional: PG 3 Taula 542.20b

Regularitat superficial:







Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els
límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l’abocador i estendre
una nova capa a càrrec del Contractista.
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits
establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa,
segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:
Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3
Taula 543.18a
Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament
addicional: PG 3 Taula 543.18b

Macrotextura superficial:


El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de
resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada
pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor
previst, es procedirà de la següent manera:




Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a
càrrec del Contractista
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del
10%

Macrotextura superficial:


El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de
resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada
pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor
previst, es procedirà de la següent manera:



Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de
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rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar el
lot, portar-lo a l’ abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització
econòmica del 10%

Resistència al lliscament:







El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor
previst. No més d’un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat
inferior a aquest valor en més de 5 unitats.
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l lliscament
resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s’ha
d’estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants, cal
enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i reposar la capa a càrrec del
Contractista
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica
del 10%

Resistència al lliscament:





Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de
rodadura a càrrec del Contractista.
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica
del 10%

F9J - REGS SENSE GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12P40,F9J13440.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb
producte filmogen. S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:



Reg d'imprimació (IMP)
Reg d'adherència (ADH)
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Reg de penetració
Reg de cura (CUR)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:




Preparació de la superfície existent
Aplicació del lligant bituminós
Eventual extensió d'un granulat de cobertura

En el reg d'adherència:



Preparació de la superfície existent
Aplicació del lligant bituminós

En el reg de cura:




Preparació de la superfície existent
Aplicació del lligant bituminós
Eventual extensió d'un granulat de cobertura

Reg amb producte filmogen.



Preparació de la superfície existent
Aplicació del producte filmogen de cura

CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de
dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés
de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
La dosificació de l’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser
de 1200 g/m2 a calçades i vorals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
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La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir
les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un
excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat
d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es
comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva capacitat per aplicar la
dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant
transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió
del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de
passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb
un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera
necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):


Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a
l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <=40 km/h.
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L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit
per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de
l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l’excés de
lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de
matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies
estranyes. Complirà, a més, les següents condicions:





Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la
Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40
% material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %

En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos
de betum i s'han de reparar els
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer
circular trànsit per sobre del reg.
L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la
DF.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir
les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
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No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <=30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de
4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL
EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:







Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot
d’ execució.
Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i
observació de l’efecte de pas de un camió carregat.
Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de
reg.
Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates
metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar
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prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de
determinacions l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB
LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió
i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en
el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la
prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana,
no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA31110,FBA1G110,FBA18110,FBA1F110,FBA22311.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. S'han considerat les marques
següents:




Marques longitudinals
Marques transversals
Marques superficials

S'han considerat els tipus de marques següents:



Reflectants
No reflectants

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
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Vials públics

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





Replanteig
Neteja i condicionament del paviment
Aplicació de la pintura
Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge

CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:



Replanteig: ± 3 cm
Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%

MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):






Color blanc:
30 dies: >= 300 mcd/lx m2
180 dies: >= 200 mcd/lx m2
730 dies: >= 100 mcd/lx m2
Color groc: >= 150 mcd/lx m2

Factor de luminància (UNE_EN 1436):




Color blanc:
Sobre paviment bituminós: >= 0,30
Sobre paviment de formigó: >= 0,40
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Color groc: >= 0,20

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames
i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se
sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:



Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.

La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:






Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR –
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill
“OBRES”.
Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR –
5, TR – 6, TR – 305).
Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
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No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40
km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:





Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon.
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
Mitjançant semàfor regulador.

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors
amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació
de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i
formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
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BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al
terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL D’EXECUCIÓ.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:












Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura,
condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació
de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar
transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a
mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació
de:
Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
Retrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives
normes de procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:



2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2
cm s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m,
en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.

CONTROL D’EXECUCIÓ.
D’INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
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tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de
variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.







Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions
mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:
Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als
30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
Es requereixen els següents assaigs:
Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
Grau deteriorament
Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execució.

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB22A31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. S'han considerat els elements
següents:


Plaques amb senyals d'informació
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S'han considerat els llocs de col·locació següents:


Vials públics

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





Replanteig
Fixació del senyal al suport
Comprovació de la visibilitat del senyal
Correcció de la posició si fos necessària

CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:


Verticalitat: ± 1°

VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. No s'ha
de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
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Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL:







Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
Per a cada senyal i cartell seleccionat:
Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de
retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de
luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no
retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:



Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als
criteris indicats en l’apartat de control de materials (S).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:


Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix
tipus, es corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell
4,0).

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FBBZ – ELEMENTS AUXILIARS PER A LA SENYALITZACIÓ VERTICAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FBBZ1120.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col•locats en la seva posició
definitiva. S'han considerat els tipus de col•locació següents:




Col·locat clavat a terra
Col·locat formigonat a terra
Col·locat soldat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Col·locat clavat:



Replanteig
Clavat del suport

Col·locat formigonat:






Replanteig
Preparació del forat o encofrat del dau
Col·locació del suport i apuntalament
Formigonat del dau
Retirada de l'apuntalament provisional

Col·locat soldat:



Replanteig
Soldat a la placa base

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig
aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment,
excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mínima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT
o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal•lat,
ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La
tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
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Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la
posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredora telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. Toleràncies
d'execució:




Replanteig: ± 5 cm
Alçària: + 5 cm, - 0 cm
Verticalitat: ± 1° COL•LOCAT CLAVAT:

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a
10 mm. La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal•lats amb
caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys
contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal•lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
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Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a
clavar. COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col•locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La platina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a
5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat
estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de
gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s’ha de
tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons la UNE-EN 287-1.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a
l’apartat 10.3.4 del DB-SE A i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb
l’article 640.5.2 del PG3 i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col•locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la
Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:




Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels
suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar
desplaçaments a la base de fonamentació.
Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: Correcció de les
irregularitats observades a càrrec del contractista.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J –CAIXES PER A EMBORNALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J5220.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:



Caixa de formigó
Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per
fora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: En caixa de formigó:





Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la solera
Muntatge de l'encofrat
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
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Col·locació del formigó de la caixa
Desmuntatge de l'encofrat
Cura del formigó

En caixa de maó:







Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la solera
Col·locació dels maons amb morter
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. La caixa ha de quedar
aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col•locació del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. Els angles interiors han de ser
arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució:








Desviació lateral:
Línia de l'eix: ± 24 mm
Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm (D = la dimensió interior màxima
expressada en m)
Nivell soleres: ± 12 mm
Gruix (e):
e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) CAIXA DE FORMIGÓ:

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col•locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Els junts han
d'estar plens de morter.
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis,
sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:



Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm

ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret. Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil•li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys
que la
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. CAIXA
DE MAÓ:
Els maons que s'han de col•locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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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 obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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