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0. CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tecniques Generals del present Plec tindran vigencia mentre no s6n 

modificades per les Prescripcions Tecniques Particulars del projecte. 

1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El projecte consta dels seguents documents: 

- Document num. 1: Memoria i Annexes 

- Document num. 2: Documentaci6 Grafica 

- Document num. 3: Prescripcions Tecniques 

- Document num. 4: Pressupost 

El contingut d'aquests documents esta detallat a la memoria. 

S'enten per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que s6n 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 

en cas de licitaci6 sota pressupost, s6n: 

Documentaci6 Grafica 

Plec de Condicions Tecniques Generals 

Plec de Condicions Tecniques Particulars 

Quadre de Preus num. 1 

Quadre de Preus num. 2 

Pressupost General 

La resta de documents o dades del projecte s6n informatius i estan constituns pels annexes 

i la memoria, els amidaments i els pressupostos parcials. 

Els esmentats documents informatius representen nomes una opini6 fonamentada de 

l'Administraci6, sense que aix6 suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades 

que se subministren . Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement 
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d'informaci6 que el contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Names els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 

contracte; per tant, el contractista no podra al ·legar cap modificaci6 de les condicions del 

contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, 

preus de bases de personal, maquinaria i materials, fixaci6 de lloseres, prestecs o 

abocadors, distancies de transport caracteristiques dels materials d'explanaci6, justificaci6 

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

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 

obtenir la suficient informaci6 directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius del projecte. 

Si hi hagues contradicci6 entre els planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en el 

cas que s'incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 

preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas, 

ambd6s documents prevalen sabre les Prescripcions Tecniques Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omes als planols, o viceversa, s'haura 

d'executar com si s'hagues exposat a ambd6s documents, sempre que a criteri del director 

quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

2. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista es responsable de l'execuci6 de les obres segons les condicions establertes 

al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a consequencia d'aixo, esta 

obligat a l'enderroc i reconstrucci6 de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 

d'excusa que la direcci6 tecnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcci6 durant 

les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de comenc;ar les obres, el contractista comunicara a la direcci6 facultativa la relaci6 

detallada de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a l'execuci6 de les 
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obres, amb les dades seguents: 

• Relaci6 de la maquinaria que s'emprara, amb cada expressi6 de les seves 
caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i de la 
data en que estara a l'obra aixi com la justificaci6 d'aquelles caracteristiques per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

• Organitzaci6 de personal que es destina a l'execuci6 de l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates en que es trobi a l'obra. 

• Procedencia que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministrament, previsi6 de la situaci6 i quantia dels emmagatzematges. 

• Relaci6 de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposici6 com per a l'obtenci6, en cas necessari de llicencies per aixo. 

• Programa temporal d'execuci6 de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte 
explicitament els condicionaments que per a l'execuci6 de cada unitat representen 
les altres, aixi com altres particulars no compreses en aquestes. 

• Valoraci6 mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execuci6 de les obres, el Contractista haura d'actualitzar el programa 

establert per a la contractaci6, sempre que per modificaci6 de les obres, modificacions en 

les sequencies o processos i/o retards en la realitzaci6 dels treballs, l'Administraci6 ho 

cregui convenient. La Direcci6 d'Obra tindra facultat de prescriure al Contractista la 

formulaci6 d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacci6. 

A part d'aixo, el Contractista haura d'establir periodicament els programes parcials de detall 

d'execuci6 que la Direcci6 d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetra, tant en la redacci6 dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que Ii dicta la Direcci6 d'Obra. 

4. INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regira pel que disposi !'article 134 del Reglament General de Contractaci6 de l'Estat. 
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Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats 

malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 

adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminaci6 de rius, llacs i dip6sits 

d'aigua, aixf com del medi ambient, per l'acci6 de combustibles, olis, lligants, turns, etc., i 

sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El contractista haura de mantenir durant l'execuci6 de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, 

les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 

objectiu. 

5. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA 

A mes de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clausules Administratives Generals, seran 

a carrec del contractista, si a les Prescripcions Tecniques Particulars o al contracte no es 

preveu explfcitament el contrari, les segOents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria 

Despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines, etc 

Despeses de llogaters o d'adquisici6 de terrenys per a dip6sits de maquinaria de 

materials 

Despeses de protecci6 danys a tercers i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

Despeses de muntatge, conservaci6 i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i d'energia electrica, necessaris per a l'execuci6 de les obres, aixi com dels drets, 

taxes o impastos de presa, comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 

d'explotaci6 i utilitzaci6 de prestecs, pedreres, lleres i abocadors 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuaci6 de restes, neteja general de 

l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execuci6, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 
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Despeses ocasionades pel subministrament i col·locaci6 dels cartells anunciadors de 

l'obra 

Despeses generades pels costos del control de qualitat de l'obra 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus 

unitaris contractats 

6. DIRECCIO DE LES OBRES 

L'Administraci6, a traves de la direcci6 de l'obra, efectuara la inspecci6, comprovaci6 i 

vigilancia per a la correcta realitzaci6 de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el 

Plec de Clausules Administratives Generals. 

El delegat d'obra del contractista haura de ser el tecnic titulat que exigeix el director de 

l'obra, amb experiencia acreditada en obres similars a les que s6n objecte del present 

projecte. 

7. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DE LES OBRES 

Queda entes d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord ambles normes de 

bona construcci6 lliurement apreciades per la direcci6 tecnica de les obres. 

El contractista de les obres notificara a la direcci6 tecnica de les obres, amb l'antelaci6 que 

calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l'execuci6 de les que hagin de 

quedar amagades o que a judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit 

reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran planols precises per a llur 

comprovaci6, constataci6, medici6 i liquidaci6, que seran subscrits per la direcci6 tecnica 

de les obres. Aquests planols els aportara el contractista a mesura que es vagin 

complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direcci6 d'obra. El contractista 

haura d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medici6, excepte que 

s'avingui amb el que proposi la direcci6 tecnica de les obres. 
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8. MODIFICACIONS D'OBRA 

Ni el director de l'obra ni el contractista pod ran introduir o executar modificacions a les obres 

compreses en el contracte, sense l'aprovaci6 previa per l'Administraci6 de la modificaci6 i 

del pressupost que en resulti com a conseqOencia, i se seguiran els tramits previstos a 

!'article 146 de la LCAP. 

9. CONTROL DE QUALITAT 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 

Transport i Mecanica del Sol, les de l'lnstitut Eduardo Torroja de la Construcci6 i del Ciment 

i les que successivament puguin ser d'aplicaci6. 

La Direcci6 podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisi i proves de materials i unitats 

d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execuci6 de les obres com despres 

de la seva terminaci6 a efectes de recepci6. 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tecniques ni existeixi 

disposici6 general a l'efecte, la Direcci6 fixara el numero, forma i caracteristiques que hagin 

de reunir els esmenats assaigs, analisi i proves. Tambe indicara el laboratori per a realitzar

los. 

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als 

limits que estableixin en cada cas els plecs de clausules particulars. En el seu defecte, 

aquest limit sera del cine per cent (5 per 100) de l'import d'execuci6 material del projecte 

base de licitaci6. En el cas de que les modificacions del projecte superin la xifra del 

pressupost d'execuci6 material abans esmentat, el percentatge s'ajustara al pressupost 

d'execuci6 material. Si les despeses sobrepassen aquests limits, es procedira de la manera 

segOent: 

Es calculara el percentatge de l'import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al 

total de despeses fins el moment en que s'arribi al limit establert en el Plec de Clausules 

Particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Tecniques 

Particulars. 
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De les despeses produ"fdes a partir del lfmit fixat, es determinara !'import que 

correspongui a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat 

segons el paragraf anterior sera per compte de l'Administraci6. La resta de despeses 

sera per compte del Contractista. 

Les despeses a carrec de l'Administraci6 seran abonades per ella al Contractista, qui 

justificara el previ abonament de les despeses a qui correspongui. 

L'import d'aquestes despeses tindra caracter d'execuci6 material, essent-li d'aplicaci6 

!'augment de contracta i la baixa de la licitaci6, si n'hi hagues. 

L'Administraci6 podra exigir al Contractista els comprovants d'haver abonat les despeses a 

les quals es refereix la present clausula, podent retenir-li de les certificacions, liquidaci6 o 

fiances, les quantitats impagades en tant se'n acrediti el seu abonament. 

En el sup6sit de queen el Plec de Clausules Particulars s'indiqui que les despeses d'assaig 

i control de qualitat les contracta l'Administraci6, independentment del contracte d'obres, se 

suposara que les despeses no estan incloses en l'oferta del Contractista. 

10. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS 

El contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les 

xarxes principals com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que 

pugui provocar l'execuci6 de l'obra siguin resoltes amb rapidesa . 

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats 

pressupostaries, sense que hi hagi dret a reclamaci6, incl6s quant la informaci6 facilitada al 

projecte o per les Companyies subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita 

a trtol orientatiu i ha de ser comprovada mitjan9ant la realitzaci6 de cales i altres. 

11. ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT 

Seran a carrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la 

contractaci6 de tots els subministraments necessaris per a l'execuci6 o el funcionament 

definitiu de les obres i instal·lacions motiu del contracte. 

Plec Condicions Tecniques Generals 9 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA PLUVIAL Al PASSATGE BONAVENTURA PUIG 

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudamentjustificades s'abonaran 

al contractista. 

12. SENYALITZACIO 

El contractista establira la senyalitzaci6, il ·luminaci6, i cercat de les obres segons els 

requeriments de la Policia Local i d'acord amb les directrius establertes al projecte, per a la 

seguretat del trafic de vehicles i vianants i del personal de la propia obra, totes les despeses 

derivades d'aquestes actuacions es consideraran incloses en l'oferta economica. 

13. DESVIAMENT I M0DIFICACl6 DE SERVEIS, INCLOS ELS DESVIAMENTS DE TRAFIC 

El contractista fara les gestions i elaborara tots els documents necessaris per a procedir a 

la modificaci6 de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments 

provisionals de trafic. 

Correran a carrec del contractista les despeses necessaries per al manteniment d'accessos 

puntuals i provisionals a les vivendes durant les obres. 

14. REPLANTEIG PREVI I PROJECTE FINAL D'OBRA 

El contractista esta obligat a disposar, sense cap carrec addicional, dels mitjans tecnics 

necessaris per al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i 

aclariments en el que es refereix a topografia (taquimetrics, encaix de rasant, replanteigs 

previs), dibuix de planols i pressupostos. 

Aixf mateix, el contractista redactara el projecte "as built" o projecte final d'obra, sense 

repercussi6 en el cost total de l'obra. 

15. OFICINA D'OBRA 

El contractista posara a disposici6 de la Direcci6 d'obra, una oficina, dotada de tots els 

serveis necessaris (aigua, mobles, servei, energia electrica, telefon, calefacci6 i refrigeraci6, 

etc.), per a que pugui desenvolupar el seu treball. 
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Aquesta oficina tindra una superff cie, d'almenys 30 m2 i s'ubicara en un lloc proxim a l'obra. 

16. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la 

bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista sera Cmica i exclusivament el responsable, durant l'execuci6 de 

les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a 

d'altres persones o entitats. En consequencia, el constructor assumira totes les 

responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i 

disposicions posteriors. 

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a consequencia immediata i directa d'una 

ordre de l'Administraci6. 

En totes les obres amb pressupost de licitaci6 superior a 50 milions de pessetes, el 

contractista haura de presentar certificaci6 que acrediti que te concertada una asseguran9a 

per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 

milions de pessetes. 

L'Administraci6 podra procedir a la suspensi6 del pagament de les certificacions mentre el 

contractista no acrediti el compliment d'aquesta estipulaci6, sense que el perf ode de 

suspensi6 sigui computable a efectes d'indemnitzaci6 per retard en el pagament de 

certificacions. 

17. CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels If mits de l'obra com fora d'aquests, 

ha d'adoptar les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin mfnimes. 

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que nomes s'afecti la 

vegetaci6 existent en allo estrictament necessari per a la seva implantaci6. Tota la 

maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per a rebaixar la pol·luci6 fonica. 
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El contractista es responsable de la guarda i cust6dia de l'arbrat de la zona objecte del 

projecte d'urbanitzaci6, fins a l'extinci6 del contracte. Sense la previa autoritzaci6 del 

director de l'obra el contractista no podra realitzar cap tala d'arbres. 

El contractista sera responsable (mic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, 

i qualsevol altres diff cilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els mitjans i metodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 

ordres de la direcci6 d'obra o dels organismes institucionals competents en la materia. 

18. OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec 

de Condicions a la particular d'aquesta, la direcci6 tecnica de les obres podra acceptar-lo o 

rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d'acord amb les 

diferencies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoraci6. 

En cas que no s'hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu , tota la part mal executada, 

d'acord amb les condicions que fixi la direcci6 tecnica de les obres, sense que aix6 signifiqui 

motiu de pr6rroga en cas d'execuci6. 

19. MA TE RIALS 

A mes del que es disposi al Plec de Clausules Administratives Generals, caldra observar 

les prescripcions seguents: 

Si les procedencies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 

haura d'utilitzar, obligat6riament, les esmentades procedencies, llevat autoritzaci6 explicita 

del director d'obra. Si fas prescindible, a judici de l'Administraci6, canviar aquell origen o 

procedencia, horn es regira pel que es disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules 

Administratives Generals. 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 

l'explanaci6, prestecs i pedreres, que figuren com a utilitzables names als documents 

informatius, el contractista tindra l'obligaci6 d'aportar altres materials, que compleixin les 

Prescripcions, sense que per aix6 tingui dret a un nou preu unitari. 
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El contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzaci6 per a l'us de prestecs, i aniran tambe a 

carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El contractista notificara a la direcci6 de l'obra, amb la suficient antelaci6, les procedencies 

dels materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant 

pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials, la procedencia dels quals 

no hagi estat aprovada pel director de les obres. 

20. A BOCA DO RS 

Llevat manifestaci6 expressa contraria al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, la 

localitzaci6 d'abocadors autoritzats, aixf com les despeses que comporti llur utilitzaci6, 

seran a carrec del contractista. 

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui mes gran que la que es preveu a la 

hip6tesi feta en la justificaci6 del preu unitari, que s'inclou als annexos de la mem6ria, ni 

l'omissi6 en l'esmentada justificaci6 de l'operaci6 de transport als abocadors, seran causa 

suficient per al·legar modificaci6 del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que 

la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operaci6 de transport a l'abocador, sempre 

que als documents contractuals es fixi que la unitat sf que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 

obtingut de l'excavaci6 de l'esplanament, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraple, 

replens, etc., i la direcci6 d'obra rebutja aquest material perque no compleix les condicions 

del present Plec, o be existeixen res id us o material de possible toxicitat, el contractista haura 

de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la 

corresponent excavaci6, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 

quantitats de material precedent de prestecs. 

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les 

disposicions vigents que facin relaci6 al transport i abocament de materials, autoritzacions 

i permisos necessaris. 
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Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentaci6 de la normativa vigent 

en materia de medi ambient. 

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a !'interior d'arees 

parcel·lades, zones verdes i d'equipament, amb la condici6 que els productes abocats 

siguin expressament autoritzats per la direcci6 i estesos i compactats correctament. Les 

despeses de l'esmentada extensi6 i compactaci6 dels materials seran a carrec del 

contractista , ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podra 

extreure cap tipus de material de les arees esmentades al paragraf anterior, sense 

l'autoritzaci6 expressa del director de l'obra. 

La destinaci6 i us de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinara la direcci6 

tecnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzaci6, sera a carrec del contractista 

la reposici6 del material extret. 

21. INTERFERENCIA AMB AL TRES CONTRACTISTES 

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execuci6 de les 

obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificaci6 en espais parcel ·lats, obres 

complementaries, com ara l'execuci6 de xarxes electriques, telef6niques, o altres treballs. 

En aquest cas, el contractista complira les ordres de la direcci6 de l'obra, referents a 

l'execuci6 de les obres, per a les fases que marqui la direcci6 de les obres, a fi de delimitar 

zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs 

complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 

deguts a l'esmentada execuci6 per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, 

i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamaci6. 

22. RECEPCIO D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

Neteja final de les obres. El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, 

i abans de la seva recepci6, a la neteja general de l'obra, retirara els materials sobrants o 

rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcci6 
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d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s'haura de deixar 

l'obra executada en perfecte estat de policia. 

Recepci6 de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepci6, 

la direcci6 tecnica de les obres practicara un reconeixement exhaustiu en presencia del 

contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a 

la seva recepci6. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es 

donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, 

tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcci6 tecnica efectuara un 

nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, 

s'iniciaran els tramits per a la seva recepci6. 

Abans de la recepci6, el contractista aportara a la direcci6 tecnica tota la documentaci6 

necessaria sabre els serveis realment executats. 

Aixi mateix i previ a la recepci6, el contractista aportara a la direcci6 facultativa les actes 

de recepci6 signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telefon, gas 

i mitjana i baixa tensi6, i pel que fa a la legalitzaci6 de la instal·laci6 d'enllumenat, reg en 

baixa tensi6 i qualsevol altre tipus d'instal·laci6 electrica, haura d'aportar tota la 

documentaci6 necessaria (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 

tensi6 i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa !'article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia. El termini de garantia de l'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la 

signatura de l'acta de recepci6, llevat queen el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, 

o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 

principal, balisament, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

electriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas que l'obra s'arru'fni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcci6, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra 
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dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepci6. 

23. CONSERVACIO DE LES OBRES 

La conservaci6 de l'obra s6n els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparaci6 i tots 

aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. L'esmentada conservaci6 s'esten a totes les obres executades sobre 

el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, 

enllumenat, instal·lacions electriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

El present article sera d'aplicaci6 des de l'ordre d'endegament de les obres fins a la seva 

recepci6. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 

contractista. 

Tambe sera a carrec del contractista la reposici6 d'elements que s'hagin deteriorat o que 

hagin estat objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les 

seves previsions econ6miques, les despeses corresponents ales dites reposicions o ales 

assegurances que siguin convenients. 

24. DISPOSICIONS APLICABLES 

A mes de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran 

d'aplicaci6 les disposicions seguents: 

Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Publiques (LCAP). 

Reg lament General de Contractaci6 de l'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 

novembre, i les disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix 

la LCAP. 

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractaci6 d'Obres de l'Estat, 

aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot all6 que no s'oposi al que 

estableix la LCAP. 

Plec de Clausules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractaci6 

d'aquestes obres. 
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Decret 2/1964 de 4 de febrer sabre revisi6 de preus, i disposicions complementaries, en 

tot all6 que no s'oposi al que estableix la LCAP. 

Condicions Tecniques d'elements simples i compostos d'edificaci6, urbanitzaci6 

enginyeria civil, lnstitut de la Construcci6 de Catalunya. 

NTE, Normes Tecnol6giques de l'Edificaci6. 

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol 

de 1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals 

i, complementariament, la resta de les Normes UNE. 

Normes NL T del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol "Jose Luis Escario", Normes 

DIN, ASTM i altres normes vigents a altres parsos, sempre que siguin esmentades a un 

document contractual. 

Decret 136 de la Presidencia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden 

les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Publicas. 

Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d'agost). 

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i pants 

del MOPU, juliol de 1976. 

Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

lnstrucci6 relativa a les accions a considerar al projecte de pants de carreteres, aprovada 

per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. num. 93 de 18 d'abril de 1972). 

Plec General de Condicions per a la recepci6 de conglomerats hidraulics, aprovat per 

Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964. 

lnstrucci6 EHE-99 per al projecte i l'execuci6 d'obres de formig6 en massa o armat. 

lnstrucci6 per al control de fabricaci6 i posada en obres de mescles bituminoses. 

lnstrucci6 6.1.I.C1975.- Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76. 

lnstrucci6 6.2.I.C1975.- Firmes rigidos, aprovada per OM 12/3/76. 
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lnstrucci6 H.A. per a estructures d'acer del Institute Eduardo Torroja de la Construcci6n 

y del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les lnstruccions 

Oficials. 

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la recepci6 de ciment RC-75; BOE de 

28 d'agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d'octubre de 1988. 

Plec General de Condicions per a la recepci6 de guixos i escaioles, a les obres de 

construcci6, aprovat per Ordre de la Presidencia del Govern, de 27 de gener de 1972 

(B.O.E. num. 28 de 2 de febrer de 1972). 

MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fabrica de totxana. 

Plec de condicions per a la fabricaci6, transport i muntatge de canonades de formig6 de 

l'Associaci6 Tecnica de Derivats del Ciment. 

lnstruccions per a tubs de formig6 armat o pretensat. 

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 

de juliol de 1974). 

Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d'aigues, aprovat per 

OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost 

de 1949. 

Seran tambe d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telefon i gas). 

Reglament de Unies Electriques Aeries d'Alta Tensi6, Decret 3151/68 de 28 de 

novembre. 

Reglament Electrotecnic d'Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949. 

Reglament vigent Electrotecnic per a Baixa Tensi6, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 

de setembre. 

lnstruccions Complementaries al Reglament Electrotecnic per a BT i fulls d'interpretaci6 

publicats pel Ministerio de lndustria (Ordre del 31/10/73). 
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lnstruccions interpretatives de les Ml del Reglament Electrotecnic per a BT, publicades 

al DOGC. 

Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat en el subministrament d'energia 

(Decret dels 12 de maig de 1954). 

Normes MV i lnstruccions d'Enllumenat Urba. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 

l'Ordre del Ministeri d'lndustria de 18 de novembre de 1974. 

Normes UNE declarades d'obligat compliment. 

Plec de Condicions Tecniques de la Direcci6 General d'Arquitectura de 1960, OMV de 

4 de juny de 1973. 

Codi de circulaci6 vigent. 

Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzaci6 horitzontal, vertical i per a les 

barreres de seguretat. 

Reglament d'armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 

(actualitzat). 

En tots els projectes d'urbanitzaci6 i d'edificaci6 sera preceptiu el compliment de les 

determinacions dels capitols I, II i Ill del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, 

del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressi6 de barreres 

arquitect6niques. 

La legislaci6 que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 

nova legislaci6 aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a 

la data del contracte. 

En cas de contradicci6 o simple complementaci6 de diverses normes, es tindran en 

compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
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25. ABONAMENT DE LES OBRES 

Amidament de les obres 

L'amidament es regira amb els criteris de projecte s'amidaran les obres realment 

executades. 

Preus de projecte 

Els preus del projecte s6n els reflectits al quadre de preus num. 1. En el cas d'unitats d'obra 

nova no contemplades en els preus de projecte, seran vinculats els que aprovi aquest 

Ajuntament a proposta de la Direcci6 Facultativa. De no existir, s'establira el corresponent 

preu contradictori confeccionat en base a la Justificaci6 de Preus. 

Enginyer T cni 

Col·legiat num. 20021 
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B - MATERIALS 

BO - MATERIALS BASICS 

801 - LIQUIDS 

8011 - NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

80111000. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigues utilitzades per algun dels usos seguents: 
- Confecci6 de formig6 
- Confecci6 de morter 
- Confecci6 de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsi6, etc. 
- Humectaci6 de bases o subbases 
- Humectaci6 de peces ceramiques, de ciment, etc. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Paden ser utilitzades les aigues potables i les sancionades com a acceptables per la practica. 
Es poden utilitzar aigues de mar o salines analogues per a la confecci6 o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecci6 de formig6 armat o pretesat es prohibeix l'us d'aquestes aigues, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central de 
formig6, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat 
total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formig6, no ha de contenir cap substancia 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formig6 o a la protecci6 de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecci6 o el curat de formig6 ode morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilitzaci6 o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes 
caracteristiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) : >= 5 
- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en 504- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR: <= 5 g/1 (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm) 
- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formig6 armat: <= 3 g/1 (3.000 ppm) 
- Aigua per a formig6 pretesat: <= 1 g/1 {l.000 ppm) 
- Aigua per a formig6 en massa amb armadura de fissuraci6 : <= 3 g/1 (3 .000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 
- Substancies organiques solubles en eter (UNE 7235): <= 15 g/1 (15.000 ppm) 

16 clor total aportat per components d'un formig6 no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
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- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGA1ZEMATGE 

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 descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci6n de Hormig6n Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en 504 (UNE 83956) 
- Contingut en i6 clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepci6 en el cas de centrals de formig6 preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realitzaci6 dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 
de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de !'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 

mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

BO - MATERIALS BASICS 

B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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80310500,80310020. 

1.- DEFINICIO I CARACTERfSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sarra procedent de roques calcaries, roques granftiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcci6 i demolici6 en una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus segi.ients: 
- Sarra de marbre blanc 

- Sarra per a confecci6 de formigons, d'origen: 
Sarra per a confecci6 de formigons, d'origen: 

De pedra calcaria 
De pedra granftica 

- Sarra per a confecci6 de mo rte rs 

- Sarra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcci6 i demolicions 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovaci6 de la DF les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir els a rids, 

aportant tots els elements justificatius que cregues convenients o que Ii fossin requerits pel Director 

d'Obra, entre d'altres: 
- Classificaci6 geologica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedencies que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
frequent dels materials que se n'extraguessin. 

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica. 

La composici6 granulometrica ha de ser l'adequada al seu us, o si no consta, la que estableixi explfcitament 
la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color mes clar que el patr6 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes 
Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran a rids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 

quantitats superiors ales contemplades a l'EHE 
Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de !'article 28 de l'EHE. A mes, els que 

provinguin de formigons estructurals sans, ode resistencia elevada, han de ser adequats per a la fabricaci6 
de formig6 reciclat estructural, com pl int una serie de requisits: 
- Dimensi6 minima permesa = 4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formig6 amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formig6 amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25% 
- Absorci6 d'aigua per a un formig6 amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7% 

- Absorci6 d'aigua per a un formig6 amb mes del 20% d'arid reciclat: <= 5% 

- Coeficient de Los Angeles: <= 40 
- Continguts maxims d'impureses: 
- Material ceramic: <= 5% del pes 

Partfcules lleugeres: <= 1% del pes 
- Asfalt: <= 1% del pes 
- Altres: <= 1,0 % del pes 
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En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en !'article 28 de l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confecci6 del 
formig6 
Designaci6: d/D - IL - N 
d/D: Fracci6 granulometrica, d tamany mfnim i D tamany maxim 
IL: Presentaci6, R rodat, T triturat {matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de !'arid {C, calcari; S, silici; G,granftic; 0, ofita; B, basalt; D, dolomftic; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R, reciclat 
Mida dels granuls {Tamfs 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm 
Material retingut pel tamfs 0,063 {UNE_EN 933-2) i que sura en un If quid de pes especffic 20 kN/m3 {UNE 
EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en 503 i referits a granulat sec {UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment {UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en acid, expressats en 503 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec {UNE-EN 1744-1): 

Formig6 armat o en massa amb armadures de fissuraci6: <= 0,05% en pes 
Formig6 pretesat: <= 0,03% en pes 

16 clor total aportat per components d'un formig6 no pot superar: 
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
En massa amb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat {UNE-EN 1367-2): 
Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10% 
Perdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15% 

Perdua de pes amb sulfat magnesic {UNE-EN 1367-2) quan el formig6 estigui sotmes a una classe 
d'exposici6 Ho F, i l'arid fi tingui una absorci6 d'aigua >1%: <= 15% 
Coeficient de friabilitat {UNE 83115) 

Per formigons d'alta resistencia: < 40 
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50 

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formig6. Per a comprovar-ho, s'ha 
de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, 
puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali sflice o alcali silicat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial es alcali carbonat, s'ha 
de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulometrica de !'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seguent: 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

: Material retingut acumulat, en% en pes,en els tamisos : 
Lf m its : -------------------------------------------------------------------------------------------- : 

: 4 mm : 2 mm : 1 mm : 0,5 mm : 0,25 mm : 0,125 mm : 0,063 mm: 
I I I I 

-------- -------- -------- I -------- I -------- I --------- ---------- I ----------

5 U pe rio r: 0 : 4 : 16 : 40 : 70 77 : {1) 
Inferior: 15 : 38 : 60 : 82 : 94 : 100 : 100 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 
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(1) Aquest valor varia en funci6 del tip us i origen de l'arid. 

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes 
- Granulat fi: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici6 llla,b,c, IV o alguna classe 

especifica d'exposici6: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposici6 1,lla,b o cap classe especifica 
d'exposici6: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, lla,b o cap classe especifica d'exposici6: >= 70 
- · Resta de casos: >= 75 
Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALC.ARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes 
- Granulat fi: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposici6 llla,b,c,IV o alguna classe especifica 

d'exposici6: <= 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposici6 l,lla,b o cap classe especifica 

d'exposici6: <= 16% en pes 
Valor blau de metile{UNE 83130): 

Per a obres sotmeses a exposici6 1,lla,b o cap classe especifica d'exposici6: <= 0,6% en pes 

Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: 
La composici6 granulometrica ha de quedar dintre dels limits segi.ients: 
+-------------------------------------------------+ 
: Tamis : Percentatge en : Condicions 

: UNE 7-050 : pes que passa : 
: mm pel tam is 

I 
----------- I ------------------ ------------------

5,00 
2,50 
1,25 
0,63 
0,32 
0,16 
0,08 

1 
I 
I 
I 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

A= 100 
60 <= B <= 100 
30 <= C <= 100 
15 <= D <= 70 
5 <= E <= 50 i 
0 <= F <= 30 i 
0 <= G <= 15 : 

I I 
----------- I ------------------ I ------------------

Altre S : : C - D <= 50 
condi- : : D - E <= SO 
cions : : C - E <= 70 
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Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de materies perjudicials: <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcci6. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzaci6 o d'alteraci6 ffsica o quimica sota les 

condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzaci6. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, 

o contaminar el solo corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'us sera el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilitzaci6 diferent d'aquesta, es requereix l'acceptaci6 expressa de la direcci6 facultativa 
i la justificaci6 mitjanc;:ant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us 
al que es preten destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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 sol sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminaci6, i evitant la 

seva possible segregaci6, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 

per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels a rids. 

Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci6n de Hormig6n Estructural 

{EHE-08) . 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: 
Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci6n de Hormig6n Estructural 

(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Aridas para hormig6n. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C6digo Tecnico de la Edificaci6n Pa rte 
2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text ref6s de la Llei reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seguents dades: 
- ldentificaci6 del subministrador 
- Numero del certificat de marcatge CE o indicaci6 d'autoconsum 
- Numero de serie de la fulla de subministrament 
- Norn de la cantera 
- Data del lliurament 
- Norn del peticionari 
- Designaci6 de l'arid segons !'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- ldentificaci6 del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informaci6 relativa a la granulometria i a les tolerancies de l'arid 
subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7 .2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificaci6 de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lie is, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificaci6, fabricaci6 de productes de formig6 prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions 
- Productes per a edificaci6, fabricaci6 de productes de formig6 prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificaci6 de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lie is, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions 
El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sabre el producte o sabre etiqueta, embalatge o documentaci6 comercial i ha d'anar acompanyat 
de la seguent informaci6: 
- Numero d'identificaci6 de l'organisme de certificaci6 
- Norn o marca d'identificaci6 i direcci6 del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressi6 del marcatge 

Referenda a la norma (UNE-EN 12620) 
Descripci6 del producte (nom generic, material, us previst) 

- Designaci6 del producte 
- lnformaci6 de les caracteristiques essencials aplicables 
A la documentaci6 del marcatge haura d'indicar: 
- Norn del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissi6 del certificat 
- Garantia de que el tractament estadistic es l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu us, en el cas que hi hagi a rids que no compleixen 
amb !'article 28.4.1. 
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L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentaci6: 
Naturalesa del material 
Planta productora de l'arid i empresa transportista de la runa 
Presencia d'impureses 
Details de la seva procedencia 

- Altre informaci6 que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovaci6 de la seva idone"itat per al 
seu us es fara mitjan~ant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de !'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 
com a maxim tres mesas d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en !'article 
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'arid subministrat respecte !'article 
28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informaci6, 
ha de poder determinar l'execuci6 de comprovacions mitjan~ant assaigs. 
La DF, a mes, ha de valorar si realitzar una inspecci6 a la planta de fabricaci6, a poder ser, abans del 
subministra de l'arid, per comprovar la idone·itat per a la seva fabricaci6. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs seguents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

Materia organica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un lfquid de pes especffic 2 (UNE 
EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'l6 CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrografic 

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificaci6 per raigs X. 

Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecci6 visual, i si es considera necessari, s'han 
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjan~ant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de 
projectar i aprovar naves f6rmules de treball. 
No s'han d'utilitzar arids fins els qua ls !'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, Ila o lib, i no sotmeses a cap classe especffica d'exposici6 
- 75, en la resta de casos 
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomftiques que no 
compleixin l'especificaci6 de !'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metile 
(UNE-EN 933-9) compleix el seguent: 
- Per a obres amb classe general d'exposici6 I, Ila o lib (i sense classe especifica) : <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metile fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presencia d'argila 
en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecci6 i identificaci6: s'ha de poder 
utilitzar l'arid fi si les argiles s6n del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formig6 amb aquest arid 
s6n les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components pero sense els fins. 
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories siderurgiques 
adequacies, en la fabricaci6 de formig6 d'us no estructural. 

BO - MATERIALS BASICS 

803 - GRANULATS 

8038 - GRANULATS-CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

80382422 . 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla homogenia de material granular, ciment, aigua i eventualment addicions, realitzada a central. 
S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment: 
- Sol-ciment (SC40 i SC20} 
- Grava-ciment (GC25 i GC20} 

CARACTERfSTIQUES GENERALS DE~LA l'v'IESCLA: 
La mescla no ha de tenir segregacions. 
La dosificaci6 ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF ambles limitacions de contingut de 
ciment i corba granulometrica dels granulats que s'especifiqui a continuaci6 : 
- Contingut de ciment en pes, respecte del total del material granular en sec: 
- Sol-ciment: >= 3% 
- Grava-ciment: >= 3,5% 
La corba granulometrica del granulat del sol-ciment ha de quedar dins dels limits seguents: 
+------------------------------------------------------+ 

: Tamfs : % Acumulatiu de granulats que hi pasen : 
' UNE-EN 933-2: ----------------------------------------: 

(mm) SC40 SC20 
I 

----------- - - I ------------------ ---------------------

so 100 
40 80 - 100 
32 75 - 100 100 
20 I 62 - 100 92 -100 I 

12,5 I 53 -100 76 -100 I 

8 45 - 89 63 -100 
4 30-65 48 - 100 
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2 20- 52 36- 94 
0,5 5-37 18-65 : 
0,063 2 - 20 : 2 - 35 : 

+------------------------------------------------------+ 
El tipus SC20 names es pot utilitzar en carreteres amb categoria de transit pesat T3 i T4 i en vorals. 
La corba granulometrica de l'arid de la grava-ciment ha de quedar dins dels lfmits seguents: 
+---------------------------------------------------------+ 

Tamfs : % Acumulatiu de granulats que hi pasen 
UN E-E N 9 3 3-2 : ------------------------------------------- : 

(mm) : GC32 GC20 
I ------------- I -------------------- ----------------------

40 100 
32 88 -100 100 
20 67 - 91 80 -100 
12,5 52 - 77 62 - 84 

8 38 - 63 44- 68 
4 25 - 48 28 - 51 
2 16 - 37 19 - 39 

0,5 6 - 21 7 - 22 

0,063 1-7 1-7 
+---------------------------------------------------------+ 
El tipus GC32 nomes s'utilitzara en carreteres amb categoria de transit pesat T3 i T4 i en vorals, en 
substituci6 del sol-ciment. 
Resistencia mitja a la compressi6 als 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sol-ciment: 
- Cal~ada i vorals: 2,5 <= RC<= 4,5 
- Grava-ciment: 
- Cal~ada: 4,5 <=RC<= 7,0 
- Vora ls: 4,5 <= RC<= 6,0 
En el cas d'utilitzar ciments per a usos especials (ESP Vl-1) aquests valors de resistencia a la compressi6 es 
podran reduir un 15%. 
Perfode mfnim de treballabilitat de la mescla, segons UNE-EN 13286-45: 

Execuci6 amplada completa: 3 h 
Execuci6 per franges: 4 h 

L'aigua utilitzada en la confecci6 de la barreja ha de complir les prescripcions de la vigent lnstrucci6 de 
Formig6 Estructural EHE. 
Unicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes 
sobre la barreja verificats previament mitjan~ant assajos. 
S'hauran d'utilitzar retardadors d'adormiment quan l'extensi6 de la mescla es realitzi a temperatures 
ambient superiors a 30QC, excepte indicaci6 contraria de la DF. 
Tolerancies respecte a la formula de treball: 
- Grava-ciment: 
- Grandaria maxima: 0% 

Material que passa pel tamisos > 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 6% 
Material que passa pel tamisos <= 4 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 3% 
Material que passa pel tamfs 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: ± 1,5% 

- Grava-ciment i sol-ciment: 
- Contingut de ciment: ± 0,3% 

Humitat de compactaci6 (aigua total): -1,0% / + 0,5% respecte de l'optima 
Les quantitats aniran expressades en relaci6 al pes total del material. 
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CARACTERISTIQUES DEL CIMENT PER LA FABRICACIO DE LA MESCLA: 
Classe resistent del ciment: 
- Ciments comuns: 32,5 N 
- Ciments especials tipus ESP Vl-1 : 22,5 o 32,5 N 
La DF podra autoritzar la utilitzaci6 de ciment de classe resistent 42,5 N en epoques gelades. 
No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin feta 
fabrica . 

S'utilitzara ciment resistent als sulfats (SR): 
- Contingut ponderal sulfats solubles (S03} del material granular per a sol-ciment, segons UNE 103201: 
> 0,5% en mass9. 
- Contingut ponderal sulfats solubles en acid (503} de l'arid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: > 
0,4% en massa. 
Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3: 
- Superior a 2 h 
- Quan la T!! ambient > 30!lC: > 1 hara 

CARACTERfSTIQUES DELS ARIDS, PER LA FABRICACIO DE LA MESCLA: 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres materies estranyes. 
El material granular utilitzat en el sol-ciment sera un sol granular o material d'origen natural, rodat o 
triturat, o una barreja de tots dos. 
En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un arid natural procedent de la trituraci6 de pedra de cantera o gravera . 
Es pod ran utilitzar subproductes, residus de construcci6 i demolici6 o productes inerts de rebuig, sempre 
que compleixin ambles prescripcions tecniques exigides a !'article 513 del PG3 vigent. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzaci6 o alteraci6 ffsica o quimica apreciable sota les 
condicions possibles mes desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, 
o contaminar el solo corrents d'aigua. 
Contingut de materia organica, segons UNE 103204: <= 1% 
Contingut ponderal en sofre total (S) de l'arid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: 
- En general : <= 1% 

- Amb presencia de pirrotina en l'arid : <= 0,4% 
Contingut de sulfats solubles en acid (503} de l'arid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: < = 0,8% 
No ha de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del ciment. 
Plasticitat: 
- Material granular per a sol-ciment: LL< 30 (UNE 103103}, IP< 12 (UNE 103103 y UNE 103104} 
- Arid fi per a grava-ciment (fracci6 que passa pel tam is 4 mm de l'UNE-EN 933-2): 
- Bases amb categoria de transit pesat TOO a T2 : No plastic 
- Bases amb categoria de transit pesat T3 i T4 : LL< 25 (UNE 103103}, IP< 6 (UNE 103103 y UNE 103104} 
Arid gruixut per a grava-ciment (fracci6 retinguda pel tamis 4 mm de l'UNE-EN 933-2}: 
- Proporci6 de particules total i parcialment triturades, segons UNE-EN 933-5 : Ha de complir !'article 513 
del PG3 vigent. 
- Proporci6 de particules totalment arrodonides, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir !'article 513 del 
PG3 vigent. 
- Valor maxim de !'index de llenques, segons UNE-EN 933-3 : Ha de complir !'article 513 del PG3 vigent. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2: 
- Calc;:ada amb categoria de transit pesat TOO a T2: <= 30 
- Calc;:ada amb categoria de transit pesat T3 i T4: <= 35 
- Vora ls:<= 40 per a qualsevol categoria de transit pesat 
Arid fi per a grava-ciment (fracci6 que passa pel tam is 4 mm de l'UNE-EN 933-2) : 
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Equivalent de sorra (Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- GC20: > 40 

- GC32: > 35 
En cas d'incompliment dels valors anteriors, es compliran per a GC20 i GC32: 
Blau de metile de la fracci6 0/0,125, segons Annex A de l'UNE-EN 933-9: < 10 g/kg 
Equivalent de sorra, segons Annex de l'UNE-EN 933-8: > 30 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En cam ions de caixa oberta, llisa, estanca i neta, amb lanes o cobertors per a reduir la 
segregaci6 i les variacions d'humitat de la mescla durant el transport. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 par la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, par la que se actualizan determinados artfculos del pliego 
de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a 
firmes y pavimentos, ya sefializaci6n, balizamiento y sistemas de contenci6n de vehfculos. 

BO - MATERIALS BASICS 

BOS - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

BOSl - CIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

80512401. 

1.- DEFINICIO I CARACTERfSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjanc;:ant un proces d'hidrataci6, endureix i un cop endurit conserva la 

seva resistencia i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 ambles caracterfstiques seguents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de ca lei (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
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CARACTERISTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, 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 Uni6 Europea ode l'Associaci6 
Europea de Lliure Canvi. 
Tambe en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o be altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadfsticament homogeni en la seva composici6. 
El ciment ha de ser capa~, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 
morter o un formig6 que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de perfodes 
definits, els nivells especificats de resistencia i mantenir estabilitat de vol um a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci6. 
En activitats manuals en les que hi hagi rise 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 
cram (VI) superior a dos parts per mili6 del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capftol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Portland: CEM I 
- Ciment Portland amb addicions: CEM II 
- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM Ill 
- Ciment putzolanic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addici6 o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, Bo C. 
Addicions del clinker portland (K) : 

Escoria de forn alt: S 
Furn de sflice: D 
Putzolana natural: P 
Putzolana natural calcinada : Q 

- Cendra volant Sicflia : V 
- Cendra volant calcaria: W 

Esquist calcinat: T 

- Filler calcari L: L 
Filler calcari LL: LL 

Relaci6 entre denominaci6 i designaci6 dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 

: Denominaci6 : Designaci6 : 
I I I 
I - - --------------- - ----- ----- ----------- I -------- ------ I 

: Ciment portland : CEM I 
I I I 
I --- --- - - ------ - - - -------- --------- - - --- I ----- --------- I 

: Ciment portland amb escoria : CEM II/ A-S 

: CEM 11/B-S : 
I I I 
I --------------------------------------- I - ---------- --- I 

: Ciment portland amb furn de sflice : CEM 11/A-D 
--------------------------------------- : --------------
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Ciment pbrtland amb Putzolana CEM 11/A-P 

: CEM 11/B-P : 

: CEM 11/A-Q : 
: CEM 11/B-Q : 

--------------------------------------- I -------------- I I I 

Ciment pbrtland amb cendres : CEM 11/A-V 

volants l CEM 11/B-V 

l CEM 11/A-W l 
: CEM 11/B-W l 

--------------------------------------- I --------------1 

Ciment pbrtland amb esquist : CEM 11/A-T 

calcinat : CEM 11/B-T l 
--------------------------------------- : -------------- : 
Ciment pbrtland amb filler : CEM II/ A-L 

calcari : CEM 11/B-L 

l CEM II/ A-LL : 

l CEM 11/B-LL : 
I I 

--------------------------------------- I -------------- I 

Ciment pbrtland mixt l CEM 11/A-M 

: CEM 11/B-M : 
I I 

--------------------------------------- I -------------- I 

Ciment amb escbries de : CEM Ill/A 

forn alt : CEM 111/B : 

l CEM 111/C l 
I I 

--------------------------------------- I -------------- I 

Ciment putzolanic : CEM IV/A 

: CEM IV/B 
I --------------------------------------- I -------------- I I I I 

: Ciment compost : CEM V/A 

: CEM V/B 
+------------------------------------------------------+ 

En ciments pbrtland mixtos CEM 11/A-M i CEM 11/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/Ai CEM IV/Bi en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a mes del clinker han de ser declarats 
a la designaci6 del ciment. 

La composici6 dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capftol 6 de la norma UNE-EN 197-
1. 
Els ciments comuns han de complir les exigencies mecaniques, ffsiques, qufmiques i de durabilitat 
especificades al capftol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CAL<; (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny. 
Han de complir les exigencies mecaniques, ffsiques i qufmiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homblegs 
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin 
amb l'especificaci6 de blancor. 
fndex de blancor (UNE 80117): >= 85 
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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 composici6, aixf com les prescripcions mecaniques, ffsiques, qufmiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs s6n les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 
La composici6, aixf com les prescripcions mecaniques, ffsiques i qufmiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) s6n les mateixes que les especificades per al ciment homoleg 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) . 
Relaci6 entre denominaci6 i designaci6 dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 

Denominaci6 : Designaci6 
I I I 
I ------ ----------------- - - - ------------- I -------- ------ I 

: Ciment portland 
- - ---------------------- --- ------ ---- -- I -------- - - - - -- I I I 

Ciment portland amb escoria II/ A-S 
11/B-S 

------------------------------- - - ------ I --- -------- ---! 

Ciment portland amb furn de sflice 11/A-D 
--------------------------------------- : --------------

Ciment portland amb Putzolana II/ A-P 

11/B-P 
--------------------------------------- : --------------

Ci ment portland amb cendres II/ A-V 
: volants 11/B-V 
--------------------------------------- : --------------

Ciment amb escories de 
forn alt : 111/B 

111/C 

Ill/A 

--------------------------------------- : --------------
Ciment putzolanic IV/A 

IV/B 
- - ---------- -------------- -------- ----- I ------- - - - - --- I I I 

Ciment compost : CEM V/A 
+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composici6 i a exigencies mecaniques, ffsiques, qufmiques i de 
durabilitat que han de complir s6n les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN 
197-1. 
Han de compl ir els requisits addicionals especificats al capftol 7 .2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracterfstiques. 
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 
intemperie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesas 
- Classes 42,5 : 2 mesas 
- Classes 52,5 : 1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, par else declara obligatoria la homologaci6n de las cementos 
para la fabricaci6n de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 par la que se establece la certificaci6n de conformidad a normas coma 
alternativa de la homologaci6n de las cementos para la fabricaci6n de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, par el que se dictan disposiciones para la libre circulaci6n 
de productos de construcci6n, en aplicaci6n de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, par el que se modifica, en aplicaci6n de la Directiva 93/68/CEE, 
las disposiciones para la libre circulaci6n de productos de construcci6n, aprobadas par el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, par el que se aprueba la lnstrucci6n para la Recepci6n de Cementos 
{RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cementa. Parte 1: Composici6n, especificaciones y criterios de conformidad de las 
cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cementa de aluminato de calcio. Composici6n, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS {CEM) I CIMENTS 
DE CALC:: {CAC}: 
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparaci6 de formig6, morter, beurades i altres mescles per a construcci6 i per a la 
fabricaci6 de productes de construcci6, 
- Productes per a elaboraci6 de formig6, morter, pasta i altres mescles per a construcci6 i per a la 
fabricaci6 de productes de construcci6: 

- Sistema 1 +: Declaraci6 de Prestacions 
El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seguent informaci6 com a mfnim: 
- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producci6 

nom o marca distintiva d'identificaci6 i adrec;:a enregistrada del fabricant 
numero del certificat CE de conformitat 

- les dues ultimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracterfstiques i prestacions 
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declarades atenent a les seves especificacions tecniques 
- referencia a la norma armonitzada corresponent 
- designaci6 normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 
classe resistent 
- en el seu cas, informaci6 addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de perdua per 
calcinaci6 de cendra volant i/o additiu emprat 
Sabre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim: 
- el sf mbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificaci6 i adre~a enregistrada del fabricant 
- els dos ultims digits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referencia al numero de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informaci6 complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer tambe a l'albara o 
documentaci6 que acompanya al lliurament. 
A l'albara hi han de figurar les dades seguents: 
- numero de referencia de la comanda 
- nom i adre~a del comprador i punt de destf del ciment 
- identificaci6 del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designaci6 normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucci6 RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referencia a las dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificaci6 del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albara hi han de figurar les dades seguents: 
- numero de referencia de la comanda 

nom i adre~a del comprador i punt de destf dels ciment 
- identificaci6 del fabricant i de l'adre~a de subministrament 
- designaci6 normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 

identificaci6 del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la seguent informaci6: 
- nom o marca identificativa i adre~a complerta del fabricant i de la fabrica 
- designaci6 normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricaci6 i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions espedfiques aplicables a la manipulaci6 i utilitzaci6 del producte 
El fabricant ha de facilitar, si Ii demanen, les dades seguents: 

lnici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informaci6 detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepci6 del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatbries: 

Una primera fase de comprovaci6 de la documentaci6 
Una segona fase d'inspecci6 visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepci6 ho considera oportu, de comprovaci6 del ti pus 
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i classe de ciment i de les caracterfstiques fisiques qufmiques i mecaniques mitjan~ant la realitzaci6 
d'assaigs d'identificaci6 i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepci6 ha de comprovar que la 

documentaci6 es la requerida. Aquesta documentaci6 estara compresa per: 
- Albara o full de subministrament. 

Etiquetatge 
Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o be la Certificaci6 de Conformitat del Reial 

Decret 1313/1988 
Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra tambe la documentaci6 precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecci6 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable aixf ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en 
l'us de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest suposit es duran terme, abans de comen~ar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designaci6 i procedencia durant l'execuci6, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-

08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmes a assaig s'extrauran 
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovaci6 de la composici6, l'altra per als assaigs 
fisics, mecanics i qufmics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovara l'us de ciments els quals el etiquetatge i la documentaci6 no 
es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentaci6 no estigui completa i quan no es reuneixin 

tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovara l'us de ciments que presentin sfmptomes de meteoritzaci6 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogenia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovara l'us de ciments que no compleixin els criteris establerts en 
l'apartat AS.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptara el lot unicament si els resultats 

obtinguts en les dues mostres s6n satisfactoris. 

BO - MATERIALS BASICS 

BOS - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

BOS3 - CAL<;S 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

80532310. 

1.- DEFINICIO I CARACTERfSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conglomerant obtingut per calcinaci6 de materials calcaris, format principalment per oxids o hidroxids de 

ca lei amb o sense oxids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus segi.ients: 
- Cale;: aeria calcica {CL) : 
- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Cale;: hidraulica natural (NHL) : 

- Cale;: hidraulica natural 2: NHL 2 
- Cale;: hidraulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Cale;: hidraulica natural 5: NHL 5 

CAL<;: AERIA HIDRATADA CL 90: 

Si conte additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les caracteristiques segi.ients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la 

norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas. 

Contingut de Cao+ MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de S03, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calc;: util, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Mida de particula de la calc;: en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamis 0,09 mm:<= 7% 

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2% 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Cale;: en pasta : compleix l'assaig 
- Cale;: en pols: 
- Metode de referenda: <= 2 mm 

- Metode alternatiu: <= 20 mm 

Penetraci6 de la calc;: en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en a ire de la calc;: en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12% 

CAL<;: AERIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estara amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistencia 
adequada a l'us destinat. 
No tindra grumolls ni principis d'aglomeraci6. 

CAL<;: HIDRAULICA NATURAL: 

Les caracterfstiques segi.ients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la 
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas. 
Contingut de S03, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calc;: util, segons UNE-EN 459-2 : 

- Cale;: del tipus NHL 2: >= 35 
- Cale;: del tipus NHL 3,5 : >= 25 
- Cale;: del tipus NHL 5: >= 15 
Resistencia a compressi6, segons UNE-EN 459-2: 

- Cale;: del tipus NHL 2: >= 2 a<= 10 Mpa, als 28 dies 
- Cale;: del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a<= 10 Mpa, als 28 dies 
- Cale;: del tipus NHL 5: 

- Als 7 dies:>= 2 MPa 
- Als 28 dies:>= 5 a<= 15 MPa 
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Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

lnicial: > 1 h 
Final: 

- Cale;: del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Cale;: del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Cale;: del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

Metode de referencia: <= 2 mm 

Metode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partfcula, segons UNE-EN 459-2: 

Material retingut al tamfs 0,09 mm:<= 15% 

Material retingut al tamfs 0,2 mm:<= 2% 
Penetraci6, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALc;: PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calc;:s aeries vives del tipus CL 90-Q i calc;:s aeries hidratades del tipus CL 90-5. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumoll6s o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de !'article 200 del PG3, determinades segons la norma 
UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calc;:s hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumatics o 
mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 

Ales obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera que no experimenti alteraci6 
de les seves caracterfstiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calc;:. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les 
facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcci6n. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcci6n. Parte 2: Metodos de ensayo. 
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcci6n. Parte 3: Evaluaci6n de la conformidad. 

CALc;: PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 par la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75} 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, par la que se actualizan determinados artfculos del pliego de 
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prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a 
firmes y pavimentos, ya sefializaci6n, balizamiento y sistemas de contend6n de vehfculos. 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizad6n de suelos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de confarmitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparad6 de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a 
la fabricaci6 d'altres productes de construcd6 i per a aplicadons en enginyeria civil: 

- Sistema 2+: Declarad6 de Prestacions 
Per a cada remesa caldra un albara amb una documentad6 annexa i un full de caracterfstiques. 
A l'embalatge, o be a l'albara de lliurament, hi ha de constar com a mfnim la seguent infarmaci6: 

Norn o marca comerdal i adre~a del fabricant 
Referencia a la norma UNE-EN 459-1 

- Designad6 de la cal~ segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
Data de subministrament i de fabricaci6 
Designad6 comerdal i tipus de cal~ 
ldentificaci6 del vehicle de transport 
Referenda de la comanda 

- Quantitat subministrada 
Norn i adre~a del comprador i destf 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les espedficacions obligatories i/o acreditatiu de 
la homologaci6 de la marca, segell o distintiu de qualitat 

lnstruccions de treball si fas necessari 
- lnfarmad6 de seguretat si fas necessaria 

Han de portar el marcat CE de confarmitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mfnim: 

Numero identificador del organisme notificat 
- Norn i adre~a del fabricant 

Els dos darrers dfgits de la data de marcatge 
Numero del certificat de confarmitat 
Referencia a l'UNE EN 459-1 

- Descripd6 del producte 
lnfarmad6 sabre els requisits essendals. 

Al full de caracterfstiques hi ha de figurar al menys: 
- Referenda del albara 
- Denominaci6 comercial i tipus de cal~ 
- Contingut d'oxids de cald i magnesi 
- Contingut de dioxids de carboni 
- Finor 

Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 

lnspecd6 de les condicions de subministrament de la cal~, i verificad6 documental de que els valors 
declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE s6n conforme a les 
espedficadons exigides. 
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- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulaci6, la DF podra disposar 

que es realitzin els segUents assaigs de control de recepci6, segons UNE-EN 459-2: 
- Contingut d'oxids de calci i magnesi 
- Contingut de dioxid de carboni 
- Contingut de calc;: util Ca (Oh) 2 

Mida de partfcula 
- Control addicional quan la calc;: ha estat emmagatzemada en condicions atmosferiques normals du rant 
un perfode superior a 2 mesas, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o 
condicions atmosferiques desfavorables. Sabre una mostra representativa de la calc;: emmagatzemada es 

realitzaran els segUents assaigs: 
- Contingut de dioxid de carboni 

Mida de partfcula 
Els metodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a !'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: 
La quantitat de calc;: de la mateixa classe i procedencia rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben mes de 200 t, el lot sera aquesta quantitat o fracci6. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per 
realitzar els assaigs de control de recepci6 i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservara durant 
almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendra una tercera mostra si el subministrador de calc;: 

ho sol·licita. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al 

plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conte apareix en estat grumoll6s 

o aglomerat. 

BO - MATERIALS BASICS 

805 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

8055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B055B100. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus segUents: 

Emulsions bituminoses 

Betum asfaltic 
Betum modificat amb polimers 

L'emulsi6 bituminosa es un producte obtingut per la dispersi6 de petites partfcules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polimer en una soluci6 aquosa, amb un agent emulsionant. 
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El betum asfaltic es un lligant hidrocarbonat practicament no volatil, obtingut a partir del crude petroli o 
d'asfalts naturals, soluble en tolue, iamb viscositat elevada a temperatura ambient. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, 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 Uni6 Europea ode l'Associaci6 
Europea de Lliure Canvi . 
Tambe en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecolbgica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o be altres distintius de la Comunitat Europea. 

EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separaci6 de l'aigua ni coagulaci6 del betum asfaltic 
emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superffcies hum ides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistencia 
original mitjan~ant una agitaci6 moderada. 
No ha de ser inflamable. 

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA: 
Carrega de partfcules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substancies derivades de la destil·laci6 de productes carbonosos (hulla o d'altres), 
o betums oxidats. 
La denominaci6 de les emulsions bituminoses s'expresara d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el seguent 
format : C _% Lligant_B_P _F _c. Trencament_Aplicaci6 
- C: lndicatiu que es una emulsi6 bituminosa catibnica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: lncatiu que el lligant hidrocarbonat es un betum asfaltic. 
- P: Nomes si s'incorporen polf mers. 
- F: Nomes si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 
UNE-EN 13075-1. 
- Aplicaci6 : Abreviaci6 del tipus d'aplicaci6 de l'emulsi6: 
- ADH: reg d'adherencia 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimaci6 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred 

Les emulsions catibniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimaci6: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 

En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred : C60B4 MIC, C60BS MIC 
- En reciclats en fred : C60BS REC 
Les emulsions catibniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 

En regs d'adherencia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
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En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BPS MIC 

Caracteristiques de les emulsions bituminoses cationiques, segons UNE-EN 13808: 

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 

Denominaci6 : C60B3 : C60B3 : C60B3 : C60BF4 : C50BF4 : C60B4 : C60BS 

UNE-EN13808 :ADH :TER :cuR :1MP :1MP :MIC :REC 
------------------------------------------------------------------------------- I I 

Caracteris- : UNE-: U: Assajos sabre l'emulsi6 original 

tiques : EN : : 
I I I I 

-------------- I ---- I - I -------------------------------------------------------- I 

fndix : 13075: : 70-155 : 70-155 : 70-155 : 110-195: 110-195: 110-195: >170 : 

Trencament : -1 : : Classe3: Classe3: Classe3: Classe4: Classe4 : Classe4: Classes: 
I I I I I I I I I 

-------------- ----- I - I ------- I ------- I ------- I ------- I -------- I ------- I ------- I 

Contingut : 1428 : % : 58-62 : 58-62 : 58-62 : 58-62 : 48-52 : 58-62 : 58-62 : 

lligant(aigua}: : : Classe6: Classe6: Classe6: Classe6: Classe6 : Classe6: Classe6: 
I I I I 

-------------- ----- I - I ------- ------- ------- ------- -------- ------- I ------- I 

Cantin.fluid. : 1431 : % : <=2,0 : <=2,0 : <=2,0 : <=10,0 : 5-15 : <=2,0 : <=2,0 : 

destil-laci6 : : : Classe2: Classe2: Classe2: Classe6: Classe7 : Classe2: Classe2: 
I I I I I I I I I I 

-------------- I ----- I - I ------- I ------- I ------- I ------- I -------- I ------- I ------- I 

Temps fluen- : 12846: s: 40-130 : 40-130 : 40-130 : 15-70 : 15-70 : 15-70 : 15-70 : 

cia(2mm,40QC} : -1 : : Classe4: Classe4: Classe4: Classe3: Classe3 : Classe3: Classe3: 
-------------- I ----- I _ I ------- I ------- I ------- I ------- I -------- I ------- I ------- I 

I I I I I I I I I I 

Residu tam is : 1429 : % : <=0,1 : <=0,1 : <=0,1 : <=0,1 : <=0,1 : <=0,1 : <=0,1 : 

(tam is 0,5 mm): : : Classe2: Classe2: Classe2: Classe2: Classe2 : Classe2: Classe2: 
I I I I I I I I I 

-------------- I ----- I - I ------- I ------- I ------- I ------- I -------- I ------- I -------

Te nde ncia {7 d) : 12847: % : <=10 : <=10 : <=10 : <=10 : <=10 : <=10 : <=10 : 

sedimentaci6 : : : Classe3: Classe3: Classe3: Classe3: Classe3 : Classe3: Classe3: 
I I I I 

-------------- ----- I - I ------- ------- ------- ------- -------- I ------- ------- I 

Adhesivitat : 13614: % : >=90 : >=90 : >=90 : >=90 : >=90 : >=90 : >=90 

: : Classe3: Classe3: Classe3: Classe3: Classe3 : Classe3: Classe3: 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfaltic residual 

+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Denominaci6 UNE-EN : C60B3 : C60B3 : C60B3 : C60BF4 : C50BF4 : C60B4 : C60BS 

13808 : ADH : TER : CUR : IMP : IMP : MIC : REC 
I 

-------------------------- I ----------------------------------------------------

Ca racterf S- : UNE- : U : Assajos sabre lligant residual 

tiques : EN : 

Residu per evaporaci6, segons UNE-EN 13074-1 
------------------------------------------------------------------------------- I 

Penetraci6 
25QC 

I 

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

: Classe7: Classe2: Classe7: Classe7: Classe7: Classe3: Classe7: 
------------------------------------------------------------------------------- I 

Penetraci6 
lSQC 

I 

: 1426 : 0,1mm: - : - : - : >300 : >300 : 

: ClasslO: ClasslO: 
I I I I I I I I I I 

-------------- I ----- I ----- I ------- I ------- I ------- I ------- I ------- I ------- I ---- I 

Punt de : 1427 : QC : >=35 : >=50 : >=35 : <=35 : <=35 : >=43 : >=35 : 

reblaniment : : Classe8: Classe4: Classe8: Classe8: Classe8: Classe6: Classe8: 
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------------------------------------------------------------ ------------------- I I 

Residu per evaporaci6, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaci6 

segons UNE-EN 13074-2 

--- --------------------------------------------------------------------------- - I I 

Penetraci6 

252C 
: 1426 : 0,1mm: <=220 : <=50 : <=220 : <=220 : <=270 : <=100 : <=220 

: Classes: Classe2: Classes: Classes: Classe6: Clase3 : Classe6: 
I I I I 

-------------- I ----- I ----- I ------------------------------------------------- - - - I 

Punt de : 1427 : 2c : >=35 : >=50 : >=35 : <=35 : <=35 : >=43 : >=35 : 

reblaniment : : Classes: Classe4: Classes: Classes: Classes: Classe6: Classes: 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 

Taula 214.4 .a Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques modificades 

+----------------------------------------------------------------------+ 
Denominaci6 UNE-EN 13808 : C60BP3 : C60BP3 : C60BP4 

:ADH :rm :MIC 
--------------- ---- - - --- -------------- I ------------------------------- I I I 

Caracterfstiques : UNE-EN : Unitat : Assajos sabre emulsi6 original 
-------- - - --- --------- I ------- I ------- I ---------- - -------------------- I I I I I 

fndex de trencament : 13075-1: : 70-155 : 70-155 : 110-195 

: : Classe 3 : Classe 3 : classe 4 : 
------------------ ---- I ------- I ------- I ---------- I --------- ------ ----1 I I I 

Contingut de lligant : 1428 : % : 58-62 : 58-62 : 58-62 : 

: per contingut d'aigua : : Classe 6 : Classe 6 : Classe 6 : 
: ---------------------- ------- ------- ---------- --------- : ---------- : 
: Contingut fluid . : 1431 : % : <=2,0 : <=2,0 : <=2,0 

: destil ·laci6 : Classe 2 : Classe 2 : Classe 2 : 
: ---------------------- : ------- ------- ---------- : --------- : ---------- : 
1 Temps de fluencia : 12846 : s : 40-130 : 40-130 : 15-70 

(2 mm, 402() : -1 : : Classe 4 : Classe 4 : Classe 3 
---------------------- : ------- ------- ---------- --------- ---------- : 
Residu tamfs : 1429 : % : <=0,1 : <=0,1 : <=0,1 

(per tamfs 0,5 mm) : Classe 2 : Classe 2 : Classe 
---------------------- ------- ------- ---------- --------- : ---------- : 
Tendencia a la 

sedimentaci6 {70) 
: 12847 : % : <=10 : <=10 : <=10 

: Classe 3 : Classe 3 : Classe 3 
---------------------- ------ ------- ---------- ---------: ----------
Ad hesivitat : 13614 : % : >=90 : >=90 : >=90 

: Clase 3 : Classe 3 : Classe 3 : 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 

+----------------------------------------------------------------------+ 
Denominaci6 UNE-EN 13808 : C60BP3 : C60BP3 : C60BP4 

:ADH :rm :MIC 
---------------- ------------- - - ------- I ---------------------- --------- I I I 

Caracterfstiques : UNE-EN : Unitat : Assajos sabre lligant residual : 

Residu per evaporaci6, segons UNE-EN 13074-1 

---------------------- : ------- : ------- : -------------------------------
Pe netraci6 252c 1426 : 0,1 mm : <=330 : <=50 : <=100 

: Classe 7 : Classe 2 : Classe 3 : 
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----------- - ---- ------ I ------- I ------- I -------- -- I --------- ----------1 I I I 

Punt de : 1427 : Q( : >=35 : >=55 : >=50 : 
reblaniment : Classe 8 : Classe 3 : Classe 4 : 

I I I I 
--- ----- I ------- I ------- I ---------- I --------- ------ ----

(Oh e S iO per assaig : 13588 : J/cm2 : >=0,5 : >=0,5 : >=0,5 
pendul : Classe 6 : Classe 6 : Classe 6 : 

I I I --- ------------------- I ------- I ------- I ---------- --------- ----- - ----

ReCU pe raCiO elastica : 13398 : % : DV : >=50 : >=50 
,25Q( : Classe 1 : Classe 5 : Classe 5 : 
----------------------: ------- : ------- : ---------- : ---------: ---------- : 
Residu per evaporaci6 UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaci6 
UNE-EN 13074-2 
---------------------- ------- : ------- : -------------------------------
Pe netraci6 25Q( : 1426 : 0,1 mm : <=220 : <=50 : <=100 

: Classe 5 : Classe 2 : Classe 3 : 
--------------- - ------ I - --- - -- I - - ----- I ------------------ -------------1 I I 

Punt de : 1427 : Q( : >=43 : >=55 : >=50 : 
reblaniment : Classe 6 : Classe 3 : Classe 4 : 
------ --- --- --------- - I - - ---- I - -- - - -- I ---------- - --------------------1 I I 

Cohesi6 per assaig : 13588 : J/cm2 : >=0,5 : >=0,5 : >=0,5 
pendul : Classe 6 : Classe 6 : Classe 6 

Recuperaci6 elastica : 13398 : % : >=50 : DV : DV 
,25Q( : Classe 5 : Classe 1 : Classe 1 

+----------------------------------------------------------------------+ 

DV: Valor declarat per el fabricant. 

BETUM ASFALTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, aixf com una absencia gairebe absoluta d'aigua, de manera que no 

formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'us. 
Ha de tenir una temperatura homogenia, esser consistent, visc6s i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superffcies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

Es considera els seguents tipus de betums asfaltics: 
Convencionals, segons UNE-EN 12591. 
Ours, segons UNE-EN 13924. 
Multigrau, segons UNE-EN 13924-2. 

La denominaci6 dels betums asfaltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de 
la seva penetraci6 mfnima i maxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/} 

segons el seguent format: P.mfn/P.max. 
P.mfn: Penetraci6 mfnima. 
P.max: Penetraci6 maxima. 

La denominaci6 dels betums asfaltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, 
els dos primers representatius de la seva penetraci6 mfnima i maxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 
separats per una barra a la dreta (/}; i el tercer i el quart, precedits d'un gui6 (-}, representatius del rang 
del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/} segons el seguent 

format: MG P.mfn/P.max-R.mfn/R.max. 
MG: lndicatiu que es un betum asfaltic multigrau. 
P.mfn: Penetraci6 mfnima. 

P.max: Penetraci6 maxima. 
R.mfn: Punt de reblaniment mfnim . 
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R.max: Punt de reblaniment maxim. 
Els betums asfaltics a emprar en obres de carreteres s6n els seguents: 

Betum asfaltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25 
Betum asfaltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220 
Betum asfaltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64 

Caracteristiques dels betums asfaltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2: 
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfaltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 

Caracteristiques : UNE-EN : Unitat: 35/50: 50/70: 70/100: 160/220: 
------------------------- I -------- I ------ I ------ I ------ I ------ I ------- I I I I I I I I 

Penetraci6 a 25QC : 1426 : 0,1mm : 35-50: 50-70: 70-100: 160-220: 
------------------------- : -------- : ------ : ------ : ------ : ------ : ------- : 
Punt de reblaniment : 1427 : Q( : 50-58: 46-54: 43-51: 35-43 : 
------------------------- I -------- I ------ I ------ I ------ I ------ I ------- I I I I I I I I 

Resisten-: Canvi de massa : 12607-1: % : <=0,5: <=0,5: <=0,8 : <=1,0 : 
cia e nve- : --------------- : -------- : ----- : ------ : ------ : ------ : ------- : 

lliment : Penetra.reten : 1426 : % : >=53 : >=53 : >=46 : >=37 : 

UNE-EN :---------------:--------:------:------ :------:------: -------: 
12607-1 : lncrem.P.Rebla.: 1427 : Q( : <=11 : <=10 : <=11 : <=12 
---------- --------------- -------- ------ I ------ I ------ I ------ I ------- I I I I I I 

: : 12591 : : De-1,5: De-1,5: De-1,5: De-1,5 : 
: f ndex de Penetraci6 : 13924 : - : a +0, 7: a +0, 7: a+0, 7 : a +0, 7 : 

: Annex A: 
I I I I I I I I 
I ---------------------- I --- ----- I ------ I ------ I ------ I ------ I ------- I 

: Punt fragilitat Fraass : 12593 : Q( : <=-5 : <=-8 : <=-10 : <=-15 : 
I I I I I I I I 
I --------------------- I -------- I ------ I ------ I ------ I ------ I ------- I 

: Punt inflam.vaso abert : ISO 2592: Q( : >=240: >=230: >=230 : >=220 : 
I I I I I I I I 
I ------------------- I -------- I ------ I ------ I ------ I ------ I ------- I 

: Solubilitat : 12592 : % : >=99,0: >=99,0: >=99,0: >=99,0 : 
+----------------------------------------------------------------------+ 

Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfaltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 

Caracteristiques : UNE-EN : Unitat: 15/25: MG 35/So-: MG 50/70-: 

: 59/69 : 54/64 : 
I I I I 

------------------------- -------- I ------ I ------ ---------- I ---------- I 

Penetraci6 a 25QC : 1426 : 0,1mm : 15-25: 35-50 : 50-70 : 
------------------------- : -------- : ------ : ------ : ---------- : ---------- : 
Punt de reblaniment : 1427 : Q( : 60-76: 59-69 : 54-64 : 
------------------------- : -------- : ------ : ------ : ---------- : ---------- : 
Resisten-: Canvi de massa : 12607-1: % : <=0,5: <=0,5 : <=0,5 
cia enve-: ---------------: --------: ------ :------: ---------- :----------: 
lliment : Penetra.reten : 1426 : % : >=55 : >=SO : >=SO 

UNE-EN :--------------- :-------- :------:------:----------:----------: 
12607-1 : lncrem.P.Rebla.: 1427 : Q( : <=10 : <=10 : <=10 
------------------------- -------- ------ : ------ ---------- ----------

: 12591 : : De-1,5: De+0,1 : De+0,1 : 
Index de Penetraci6 : 13924 : - : a +0,7: a +1,5 : a +1,5 

: Annex A: : 
------------------------- -------- ------ ------ ---------- : ----------
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: Punt fragilitat Fraass : 12593 : Q( : TBR : <=-8 : <=-12 : 
I ----------------------- -- I -------- I ------ I ------ I ---------- I ---------- I I I I I I I I 

: Punt inflam.vaso obert : ISO 2592: Q( : >=245: >=235 : >=235 
I ------------------------- I -------- I ------ I ------ I ---------- I ---------- I 
I I I I I I I 

: Solubilitat : 12592 : % : >=99,0: >=99,0 : >=99,0 
+----------------------------------------------------------------------+ 

TBR: S'informara del valor. 

BETUM MODIFICAT AMB POLIMERS: 
Lligant hidrocarbonat amb propietats reologiques modificades durant la seva fabricaci6 per l'us d'un o 
mes polimers organics. 
Es consideraran tambe com betums modificats: 

Els fabricats amb polimers subministrats a granel. 
Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions especifiques independents. 

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricaci6 
a l'obra. 
La denominaci6 dels betums modificats amb polimers es composa de les lletres PMB seguides de tres 
nombres. Els dos primers representatius de la seva penetraci6 minima i maxima d'acord amb l'UNE-EN 
1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un gui6(-) representa el punt de 
reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polfmer utilitzat en la fabricaci6 sigui majoritariament 
cautxu reciclat de pneumatics, al final s'afegira la lletra C, segons el seguent format: PMB P.min./P.max. 

PMB: lndicatiu que es un betum modificat amb polimers. 
P.min: Penetraci6 minima. 
P.max: Penetraci6 maxima. 
(-): Punt de reblaniment. 
C: Polimer provinent del cautxu de pneumatics reciclats. 

Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 s6n: 
PMB 10/40-70 
PMB 25/55-65 
PMB 45/80-60 
PMB 45/80-65 
PMB 45/80-75 
PMB 75/130-60 

Caracteristiques dels betums modificats amb polimers, segons UNE-EN 14023: 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polimers 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 

Denominaci6 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 : 

I I I I I I I 
------------------------------ I ------- I ------- I ------- I ------ I ------- I ------- I 

Caracteristiques: UNE-EN: Unitat: Assajos sabre el betum original 
I I I I ---------- ------ I ------ I ------ I ---------------------------------------------- I 

Pe net.a 25Q( : 1426 : 0,1mm : 10-40 : 25-55 : 45-80 : 45-80: 45-80 : 75-130: 
I I I I I I I I I 

-- - ------------- I ------ I ----- I ------- I ------- I ------- I ------ I ------- I ------- I 

Punt reblan. : 1427 : Q( : >=70 : >=65 : >=60 : >=65 : >=75 : >=60 : 
---------------- I ------ I ------ I ------- I ------- I ------- I ------ I ------- I ------- I I I I I I I I I I 

Cohesi6. For~a : 13589 : j/cm2 : >=2 : >=2 : >=2 : >=3 : >=3 : >=1 
ductilitat : 13703 : : a 15Q(: a lQQ(: a SQ( : a SQ( : a SQ( : a SQ( : 

I ---------------- ------ ------ ------- I - - - - --- ------- ------ ------- -------
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P.fragil.Fraass : 12593 : Q( : <=-5 : <=-7 : <=-12: <=-15: <=-15 : <=-15 : 
---------------- : ------ : ------ : ------- : ------- : ------- : ------ : ------- : ------- : 
Recup 25QC : 13398 : % : TBR : >=SO : >=SO : >=70 : >=80 : >=60 : 
---------------- I ------ I ------ I ------- I ------- I ------- I ------ I ------- I ------- I I I I I I I I I I 

Esta- : Difer. : 13399 : Q( : <=S : <=S : <=S : <=S : <=S : <=S 
bilitat : rebla. : 1427 : : : : : : : : 

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

Punt : ISO : Q( : >=235 : >=235 : >=235 : >=235 : >=235 : >=220 : 
d'inflamaci6 : 2592 : 
---------------- ------ : ------ : ----------------------------------------------: 

: Durabilitat-Resistencia envelliment EN 12607-1: 
---------------- I ------ I ------ I ---------------------------------------------- I I I I I 

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 : 
---------------- : ------ : ------ : ------- : ------- : ------- : ------ : ------- : ------- : 
lncrem.punt : 1427 : Q( : <=8 : <=8 : <=10 : <=10 : <=10 : <=10 : 
reblaniment : : : 
---------------- I ------ I ------ I ------- I ------- I ------- I ------ I ------- I ------- I I I I I I I I I I 

Dismin.punt : 1427 : Q( : <=5 : <=S : <=S : <=S : <=S <=5 
reblaniment : : : <=S : 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin "in situ". 
TBR: S'informara del valor. 
La viscositat del betum modificat amb poHmers sera compatible amb la temperatura (T) de fabricaci6: 

T < 190QC per a betums amb punt de reblaniment minim >= 70QC. 
T < 180QC per a la resta. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovaci6 de la DF que les 
comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovaci6 
corresponent, es suspendra l'utilitzaci6 del contingut del tanc fins a la comprovaci6 de les caracteristiques 
que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 

EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres lfquids, hauran d'estar completament 
netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs a"illats entre si i amb boques de ventilaci6, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de valvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent {l.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en 
fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < SOQC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents {TER) que s'emmagatzemin mes de 7 dies, caldra 
assegurar la seva homogene"itat previament a la posada a obra . 
Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de 
mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid. 
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Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsi6 cal que estiguin disposades de tal 
manera que sigui facil netejar-les despres de cada aplicaci6. 

BETUMS ASF.A.LTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLIMERS: 
Subministrament en cisternes calorffugues iamb termbmetres 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 mes d'una valvula per a poder prendre 
mostres. 
Emmagatzematge en tancs afllats entre si, amb ventilaci6 i sistemes de control. Els tancs estaran 
calorifugats i prove'its de termometres visibles, i dotats de sistema de calefacci6 que eviti que la 
temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desvi"i mes de deu graus Celsius {lOQC). Disposara 
d'una una valvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de 
mitjans pneumatics o mecanics per al seu transvasament rapid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i a"illades 
termicament, i disposades per a ser netejades facilment despres de cada aplicaci6. 

BETUM MODIFICAT AMB POLIMERS: 
El subministrador del lligant haura d'aportar informaci6 sabre el rang de temperatura, el temps maxim 
d'emmagatzematge i la necessitat d'homogene'itzaci6, o no, en el transport i emmagatzematge. 
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els 
mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneitzaci6. 
En lligants susceptibles de sedimentaci6, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb 
sistema d'agitaci6 i recirculaci6, i sortida inferior amb forma troncocbnica. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria 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 tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes {PG 3/75} 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artfculos del pliego 
de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a 
firmes y pavimentos, ya senalizaci6n, balizamiento y sistemas de contenci6n de vehfculos. 

EMULSIO BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
cati6nicas. 
UNE-EN 13808:2013/lM:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas cati6nicas. 

BETUM ASFAL TIC: 
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentaci6n. 
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para 
pavimentaci6n. 
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificaci6n de los betunes 
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especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado. 

BETUM MODIFICAT AMB POLIMERS: 
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 
modificados con polfmeros. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF si aquesta ho demana, la seguent documentaci6, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable: 
- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polfmers i emulsions bituminoses: 
- Productes per a construcci6 i tractament superficial de carreteres: 

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions 
- Betums asfaltics durs: 
- Productes per a construcci6 i manteniment de carreteres: 

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions 
- Betums asfaltics multigrau: 
- Productes per a construcci6 i manteniment de carreteres, aeroports i arees pavimentades: 

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyara d'albara i informaci6 de l'etiquetat i marcatge CE 
corresponent. 
L'albara ha d'incloure: 
- Norn i direcci6 de l'empresa subministradora . 
- Data de fabricaci6 i subministrament. 
- ldentificaci6 del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 

Denominaci6 comercial i tipus d'emulsi6 bituminosa, betum asfaltic o betum modificat subministrat. 
- Norn i direcci6 del comprador i destf. 
- Referenda de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Sfmbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificaci6 de l'organisme de certificaci6. 
- Nombre o marca identificativa i direcci6 del fabricant. 
- Dues ultimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 

Nombre de referenda de la declaraci6 de prestacions. 
- Referenda a la norma europea corresponent: 

Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
Betum asfaltic convencional: segons EN 12591. 

- Betum asfaltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripci6 del producte: nombre generic, tipus i us previst 
Certificat del fabricant que l'emulsi6 o lligant, no conte en la seva composici6 quitrans, ni substancies 
derivades de la destil ·laci6 de productes carbonosos, ni betums oxidats. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a mes informaci6 de les seguents caracterfstiques essencials 
incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
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fndex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 

- Caracterfstiques del lligant residual per evaporaci6, segons UNE-EN 13074-1: 
- Consistencia a temperatura de servei intermedia (penetraci6 a 25QC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistencia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesi6 lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pendol, segons UNE-EN 13588). 
- Caracterfstiques del lligant residual per evaporaci6 segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaci6 
segons UNE-EN 13074-2: 

Durabilitat consistencia temperatura de servei intermedia (penetraci6 retinguda, segons UNE-EN 
1426). 

Durabilitat consistencia temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 
1427). 

Durabilitat cohesi6 en emulsions bituminoses modificades (pendol, segons UNE-EN 13588). 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN BETUMS ASFALTICS I MODIFICATS: 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a mes informaci6 de les seguents caracterfstiques essencials 
incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023: 
- Consistencia a temperatura de servei intermedia (penetraci6 a 25QC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistencia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 

Dependencia de la consistencia amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 
13924-2). 

Durabilitat consistencia temperatura de servei intermedia i elevada (resistencia al envelliment, segons 
UNE-EN 12607-1): 

Penetraci6 retenida, segons UNE-EN 1426. 
Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1. 
Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb 

polf mers. 
- Cohesi6, fon;:a-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polfmers. 

Recuperaci6 elastica a 25QC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polfmers. 
El subministrador haura d'aportar informaci6 sabre: 
- Temperatura maxima d'escalfament. 

Rang de temperatura de la mescla i compactaci6. 
- Temps maxim d'emmagatzematge. 
En Betums modificats amb polfmers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a 
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i 
emmagatzematge. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepci6: 
- Verificaci6 documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen 
el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificaci6 de les caracteristiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, 
amb una frequencia d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execuci6 de l'obra, per a cada tipus i 
composici6 d'emulsi6 o lligant. 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepci6 (quan la DF ho consideri oportu): 
- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430. 
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- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluencia, segons UNE-EN 12846-1. 

Control en el moment d'utilitzaci6: 

- Carrega de les partfcules, segons UNE-EN 1430. 

Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluencia, segons UNE-EN 12846-1. 

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lento 
termoadherents: 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFALTICS: 

Control de recepci6 (quan la DF ho consideri oportu): 

Determinaci6 de la penetraci6, segons UNE-EN 1426. 

Control a l'entrada del mesclador: 

Determinaci6 de la penetraci6, segons UNE-EN 1426. 

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

Index de penetraci6, segons Annex AUNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLIMERS: 

Control de recepci6 sabre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportu) o sabre el 
fabricat en obra: 

- Determinaci6 de la penetraci6, segons UNE-EN 1426. 

Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

Recuperaci6 elastica, segons UNE-EN 13398. 

Control a l'entrada del mesclador: 

Determinaci6 de la penetraci6, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

Recuperaci6 elastica, segons UNE-EN 13398. 

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies: 

Determinaci6 de la penetraci6, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepci6: 

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 

Els controls es realitzaran sabre una de les mostres, l'altra es conservara durant un mfnim de 15 dies 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilitzaci6: 

Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: 
- Quantitat de 30 t . 

Fracci6 diaria, o fracci6 setmanal en cas d'ocupaci6 en regs d'adherencia, imprimaci6 i curat. 

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
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al tanc d'emmagatzematge. 

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un mfnim de 15 dies 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFALTICS: 

Control de recepci6: 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'util itzara per a realitzar assaigs de contrast, 
en cas que sigui necessari. 
Control a l'entrada del mesclador: 

Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: quantitat de 300 t . 

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del 
tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzara per a realitzar assa igs de contrast, 

en cas que sigui necessari. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLIMERS: 

Control de recepci6 en betums subministrats en cisterna : 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 

Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzara per a realitzar assaigs de contrast, 
en cas que sigui necessari . 

Control de recepci6 en betums fabricats en obra: 
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mfnim 2 cada jornada de trebal l. Es prendran de la 

canonada de sortida de la instal·laci6 de fabricaci6 del lligant. 
Control a l'entrada del mesclador: 

Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del 

tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzara per a realitzar assaigs de contrast, 

en cas que sigui necessari. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les 

especificacions establertes a les taules de !'article corresponent del PG-3. 

BO - MATERIALS BASICS 

BOG - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B064300C. 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formig6 amb o sense addicions (cendres volants o furn de sflice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 
697 /1995 de 28 d'abril. 

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL: 
Els components del formig6, la seva dosificaci6, el proces de fabricaci6 i el transport han d'estar d'acord 
ambles prescripcions de l'EHE-08. 
La designaci6 del formig6 fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificaci6 i s'expressara, com 
a minim, la seguent informaci6: 
- Consistencia 
- Grandaria maxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposara el formig6 
- Resistencia caracteristica a compressi6 per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificaci6 
- La indicaci6 de l'us estructural que ha de tenir el formig6: en massa, armat o pretesat 
La designaci6 per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/ A 
- T: lndicatiu que sera HM per al formig6 en massa, HA pel formig6 armat, i HP per al formig6 pretesat 
- R: Resistencia caracteristica a compressi6, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: L Uquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca 
- TM : Grandaria maxima del granulat en mm. 
- A: Designaci6 de !'ambient al que s'exposara el formig6 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composici6 de la mescla del 
formig6, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, 
consistencia i resistencia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relaci6 aigua/ciment) . 
En els formigons designats per dosificaci6, el peticionari es responsable de la congruencia de les 
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 
metre cubic de formig6, i el subministrador les haura de garantir, indicant tam be, la relaci6 aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designaci6, les garanties 
i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar a bans de l'inici del subministrament. 
El formig6 ha de complir ambles exigencies de qualitat que estableix !'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formig6 esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de furn de silici no podra excedir el 10% 
Si el formig6 esta destinat a obres de formig6 en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o furn de silici per la seva confecci6. En estructures d'edificaci6, si s'utilitzen cendres volants no 
han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza furn de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a !'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formig6 amb cendres volants realitzara un control sobre la producci6 segons 
l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'analisi a l'abast de la DF, o disposara d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix !'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporci6 en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificaci6 dels formigons per la seva resistencia a compressi6 : 
- Si fck <= 50 N/mm2, resistencia standard 
- Si fck > 50 N/mm2, alta resistencia 
Si no es disposa mes que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistencia a j 
dies d'edat els valors resultants de la formula seguent: 
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- fem (t) = Bcc(t)·fcm 
- Bee= exp s [1 (28/t)l/2] 
(on Fem: Resistencia mitja a compressi6 a 28 dies, Bee: coeficient que depen de l'edat del formig6, t: edat 
del formig6 en dies, s: coeficient en funci6 del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistencia i 
enduriment rapid (CEM 42,SR, CEM 52,SR), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment rapid (CEM 32,SR, 

CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mfnim de la resistencia : 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formig6 en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM 11/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM 11/A-W, CEM 11/B
W, CEM 11/A-T, CEM 11/B-T i CEM 111/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP Vl-1 (UNE 80307) 
- Formig6 armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM 11/A-Q, CEM 11/B-Q, CEM 11/A-W, CEM 11/B-W, 
CEM 11/A-T, CEM 11/B-T, CEM 111/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formig6 pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM 11/A-D, CEM 11/A-V, CEM 11/A-P i CEM 11/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de caracterfstiques 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'hidrataci6 (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons : 
- Formigons en massa (HM) : 
- 2.300 kg/m3 si fck <=SO N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mfnim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funci6 de 
la classe d'exposici6 (taula 37.3.2 .a) . La quantitat mfnima de ciment considerant el tipus d'exposici6 mes 
favorable ha de ser: 
- Obres de formig6 en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formig6 armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formig6 pretesat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 500 kg/m3 
La relaci6 aigua/ciment ha d'estar d'acord ambles prescripcions de la norma EHE-08, en funci6 de la classe 
d'exposici6 (taula 37.3.2.a). La relaci6 aigua/ciment considerant el tipus d'exposici6 mes favorable ha de 
ser: 
- Formig6 en massa: <= 0,65 
- Formig6 armat: <= 0,65 
- Formig6 pretesat: <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistencia seca: O - 2 cm 
- Consistencia plastica : 3 - 5 cm 
- Consistencia tova : 6 - 9 cm 
- Consistencia fluida: 10-15 cm 
- Consistencia lfquida: 16-20 cm 
La consistencia (L) lfquida nomes es podra aconseguir mitjan~ant additiu superfluidificant 
16 clor total aportat per components d'un formig6 no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ciment 
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Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formig6, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua es standard:< 175 kg/m3 
- Si l'aigua es reciclada : < 185 kg/m3 
Tolerancies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistencia seca : Nul 
- Consistencia plastica o tova: ± 1 cm 
- Consistencia flu ida: ± 2 cm 
- Consistencia Hquida: ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU' 
Ta many maxim del granulat. El mes petit dels segi.ients valors: 
- <= 32 mm 

- <= 1/4 separaci6 entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment : 

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
- Relaci6 aigua-ciment (A/C): < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos): 
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistencia del formig6 : 
+------------------------------------------------------------+ 

: Assentament con : Condicions 
d'Abrams(mm) d'us 

130 <= H <= 180 : - Formig6 abocat en sec 
H >= 160 : - Formig6 bombejat, submergit o 

abocat sota aigua amb tub tremie : 
H >= 180 : - Formig6 submergit, abocat sota 

fluid estabilitzador amb tub tremie : 
+------------------------------------------------------------+ 
El formig6 ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
proces de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' 
Contingut mfmin de ciment en funci6 de la grandaria maxima del granulat: 
+--------------------------+ 

: Grandaria : Contingut : 
: maxima del : mf nim de : 

granulat(mm) : ciment(kg): 

32 350 
25 370 
20 385 
16 400 

+--------------------------+ 

Grandaria maxima del granulat. El mes petit dels segi.ients valors: 
- <= 32 mm 
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- <= 1/4 separaci6 entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contfnues de formig6 armat: 

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 
Formigons submergits: >= 375 kg/m3 
Relaci6 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
Contingut de fins d <=0,125 mm {ciment inclos): 
Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 
Assentament al con d'Abrams: 160 <A< 220 mm 

El formig6 ha de tenir la docilitat i flu"idesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
proces de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGO PER A PAVIMENTS 
La fabricaci6 del formig6 no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la formula de treball i el 
corresponent tram de prova {apartat d'execuci6). Aquesta formula incloura: 

La identificaci6 de cada fracci6 d'arid i la seva proporci6 ponderal en sec 
La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
La dosificaci6 de ciment, aigua i, si es el cas de cada additiu, referides a amassada 
La resistencia caracterfstica a flexotracci6 a 7 i a 28 dies. 
La consistencia del formig6 fresc, i el contingut d'aire oclu'it. 

El pes total de partfcules que passen pel tamfs 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3, 
inclos el ciment. 
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 
Relaci6 aigua/ciment: <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313) : 2 - 6 cm 
Proporci6 d'aire oclu"it {UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzaci6 d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, 
la proporci6 d'aire ocluit en el formig6 fresc no sera inferior al 4,5 % en volum. 
Tolerancies: 
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En cam ions formigonera. 
El formig6 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracterfstiques, formant una barreja 
homogenia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addici6 al formig6 de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que 
puguin alterar la composici6 original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, par el que se aprueba la lnstrucci6n de Hormig6n Estructural 
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(EHE-08) . 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU' 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, par el que se aprueba el C6digo Tecnico de la Edificaci6n Parte 
2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGO PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, par la que se actualizan determinados artfculos del pliego de 

prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a mfnim, les dades seguents: 
- ldentificaci6 del subministrador 

- Numero de serie de la fulla de subministrament 
- Data i hara de lliurament 

- Norn de la central de formig6 

- ldentificaci6 del peticionari 

- Quantitat de formig6 subministrat 

Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mfnim : 
- Resistencia a la compressi6 

- Tipus de consistencia 

- Grandaria maxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

Formigons designats per dosificaci6 d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a minim : 

- Contingut de ciment per m3 

- Relaci6 aigua/ciment 

- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedencia i quantitat de les addicions o indicaci6 que no en te 

ldentificaci6 del ciment, additius i addicions 

- Designaci6 especffica del lloc de subministrament 

ldentificaci6 del cami6 i de la persona que fa la descarrega 
- Hora lfmit d'us del formig6 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL: 

Determinaci6 de la dosificaci6 (si es el cas) mitjarn;ant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificaci6 

estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 

provetes s'assajaran a compressi6 i les altres 2 a l'assaig de penetraci6 d'aigua. 
Assaigs caracterfstics de comprovaci6 de la dosificaci6 aprovada. Per a cada ti pus de formig6 es realitzaran 

6 series de 2 provetes que s'assajaran a compressi6 a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris 

aquests assaigs si el formig6 procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiencia en el 
seu us. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons !'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 

realitzara l'assaig de la fondaria de penetraci6 d'aigua sota pressi6, segons UNE EN 12390-8. 

lnspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formig6 amb la dosificaci6 
correcte . 
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Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadfstic de la resistencia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots 
de control de com a maxim: 
- Volum de formigonament: <= 100 m3 

Elements o grups d'elements que treballen a compressi6: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superffcie constru"ida <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

Elements o grups d'elements que treballen a flexi6: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superffcie constru'ida <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

Massissos: 
- Temps de formigonament <= 1 setmana 
El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificaci6. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funci6 del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, 
conforme a !'article 81 de l'EHE-08. 
Control lOOxlOO (EHE-08): Sera d'aplicaci6 a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formig6. La conformitat de la resistencia es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistencia caracterfstica real. 
Control indirecte de la resistencia (EHE-08): Names es podra aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexi6, amb llums inferiors a 6,00 

metres 
Haura de complir, a mes, que !'ambient sigui I o 11, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistencia de 
calcul a compressi6 Fed no superior a 10 N/mm2. 
La DF podra eximir la realitzaci6 dels assaigs caracterfstics de dosificaci6 quan el formig6 que es vagi a 
subministrar estigui en possessi6 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 
certificat de dosificaci6 amb una antiguitat maxima de 6 mesas. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS: 
Determinaci6 de la formula de treball. Per a cada dosificaci6 analitzada es realitzara: 
- Confecci6 de 2 series de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada serie es determinara la 
consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracci6 a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si es el cas, el contingut 
d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistencia mitja a 7 dies resultes superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d'aire oclu"it i de la consistencia fora dels lfmits establerts, es podra procedir a la 
realitzaci6 d'un tram de prova amb aquest formig6. En cas contrari, s'haura d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessaries en la dosificaci6, i es repetiran els assaigs de resistencia. 
Control de fabricaci6 i recepci6. 

lnspecci6 no sistematica a la planta de fabricaci6 del formig6 
Per a cada fracci6 d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la frequencia indicada, 

els seguents assaigs: 
- Com a mfnim 2 cops al dia, 1 pel matf i un altre per la tarda: 

Assaig granulometric (UNE-EN 933-1) 
Equivalent de sorra de l'arid fi (UNE EN 933-8) 
Terrossos d'argila (UNE 7133) 
f ndex de llenques de l'arid gros (UNE EN 933-3) 
Proporci6 de fins que passen pel tamfs 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
Com a mfnim 1 cop al mes, i sempre que es canvi"i de procedencia el subministrament: 
Coeficient de Los Angeles de l'arid gros (UNE EN 1097-2) 

Plec Condicions Tecniques Particulars 41 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA PLUVIAL AL PASSATGE BONAVENTURA PUIG 

- Substancies perjudicials (EHE) 
- Sabre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulometric (UNE EN 933-1) 
- Comprovaci6 de l'exactitud de les bascules de dosificaci6 un cop cada 15 dies. 
- lnspecci6 visual del formig6 en cada element de transport i comprovaci6 de la temperatura. 
- Recepci6 del full de subministrament del formig6, per a cada partida . 
- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda): 
- Contingut d'aire oclu"it en el formig6 (UNE 83315) 
- Consistencia (UNE 83313) 

Fabricaci6 de provetes per a assaig a flexotracci6 (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada serie de provetes es prendra d'amassades 
diferents. 

Quan s'indica una freqUencia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i l'altre per la tarda. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formig6 que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadistic: La conformitat del lot en relaci6 a la resistencia es comprovara a partir dels valors mitjos 
dels resultats obtinguts sabre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord 
amb: 

Resistencia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a !'article 81 de l'EHE-08: N >= 

1 
- Altres casos: N >= 3 
- Resistencia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= SO 

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a !'article 81 de l'EHE-08: N >= 
1 
- Altres casos: N >= 4 
- Resistencia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 

Formigons amb distintius de qual itat oficialment reconeguts conforme a !'article 81 de l'EHE-08: N >= 
2 

- Altres casos: N >= 6 

La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistencia obtingudes per 
a cadascuna de les N pastades controlades: xl <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formig6 estigui en possessi6 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptara quan xi >= fck. A mes, es considerara com un control d'identificaci6, per tant els criteris 
d'acceptaci6 en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenc;:a del formig6 del lot a una producci6 
molt controlada, amb una resistencia certificada i estadisticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent. 
Si el formig6 no disposa de distintiu, s'acceptara si: 
f(x) = x K2rN >= fck 
on: 
- f(x) Funci6 d'acceptaci6 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient : 
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Numero de pastades: 
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 

- x(l): Valor minim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades 
- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades 
- fck: Valor de la resistencia caracteristica especificada en el projecte 
Si el formig6 no disposa de distintiu, pero es fabrica de forma continua a central d'obra o s6n subministrats 
de forma continua per la mateixa central de formig6 preparat, en els que es controlen a l'obra mes de 36 
pastades del mateix formig6, s'acceptara si: f(x(l)) = x(l) K3s35* >= fck. 
On: s35* Desviaci6 tfpica mostral, corresponent a les ultimes 35 pastades 
Quan la consistencia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formig6 si la mitjana 
aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formig6 quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 
dins de la tolerancia exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistencia 
de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 
arrodonint-se n per exces. Si el numero de pastades a controlar es igual o inferior a 20, fc,real sera el valor 
de la resistencia de la pastada mes baixa trobada a la serie. 
S'acceptara quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptara el formig6 subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

Els resultats dels assaigs de consistencia compleixen amb els apartats anteriors 
Es mante la vigencia del distintiu de qualitat del formig6 durant la totalitat del subministrament 
Es mante la vigencia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS: 
lnterpretaci6 dels assaigs caracterfstics: 

Si la resistencia caracterfstica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d'aire ocluit i de la consistencia es troben dins dels limits establerts, es podra iniciar el tram de 
prova amb el formig6 corresponent. En cas contrari, s'haura d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificaci6, repetint-se els assaigs caracterfstics. 

lnterpretaci6 dels assaigs de control de resistencia: 
El lot s'accepta si la resistencia caracterfstica a 28 dies es superior a l'exigida. En altre cas: 

- Si fos inferior a ella, pero no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o sol·licitar la realitzaci6 d'assaigs d'informaci6. 
Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicaci6 d'una penalitzaci6 al preu unitari del lot, la quantia 
de la qual sigui igual al doble de la merma de resistencia, expressades ambdues en proporci6. 
- Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informaci6. 
- Assaigs d'informaci6: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilfndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracci6 indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservaci6 dels testimonis du rant les 48 
hares anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informaci6 del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistencia mitjana del lot es superior. En cas 
d'incompliment, cal distingir tres casos: 

Si fos inferior a ell, pero no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
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Prescripcions Tecniques Particulars. 

Si fos inferior al seu 90%, pero no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o be ordenar la demolici6 del lot i la seva 
reconstrucci6, a carrec del Contractista . 

Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contractista . 
Les sancions referides no pod ran ser inferiors a l'aplicaci6 d'una penalitzaci6 al preu unitari del lot, la 

quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistencia, expressades ambdues en proporci6 . 
La resistencia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les resistencies 
de les provetes fabricades amb un formig6 de la pastada en qi.iesti6 i assajades a l'edat determinada. A 
partir de la mfnima resistencia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podra estimar la caracterfstica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula segi.ient: 
Coeficient (En funci6 del nombre de series que formen el lot): 
- 2 series: 0,88 
- 3 series: 0,91 
- 4 series: 0,93 
- 5 series: 0,95 
- 6 series: 0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la formula de treball, es 
rebutjara el cami6 controlat. 

BO - MATERIALS BASICS 

806 - FORMIGONS DE COMPRA 

806N - FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

806NN14C. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcci6, pero col ·laboren a millorar la 
durabilitat del formig6 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 segi.ients: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminaci6 de les armadures i la dessecaci6 del formig6 
estructural al proces d'abocat 

- Formig6 no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formig6 no estructural s6n: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM 11/A-Q, CEM 11/8-Q, CEM 11/A-W, CEM 11/8-
W, CEM 11/A-T, CEM 11/8-T, CEM 111/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP Vl-1 i ciments comuns excepte 

CEM 11/A-Q, CEM 11/8-Q, CEM 11/A-W, CEM 11/8-W, CEM 11/A-T, CEM 11/8-T, CEM 111/C 
Els a rids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escories siderurgiques 
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adequacies. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'arid gros reciclat, sempre que compleixi amb les 
especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions ffsico-mecaniques i als requisits 
qufmics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'us no estructural contenen poc 
ciment. 

Els components del formig6, la seva dosificaci6, el proces de fabricaci6 i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci6 mfnima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida maxima del granulates recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera seguent: HL-150/C/TM, on C = consistencia i TM= mida maxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistencia caracterfstica mfnima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistencia i TM= mida maxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formig6 de resistencia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporci6 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}: 
- Consistencia seca : O - 2 cm 
- Consistencia plastica: 3 - 5 cm 
- Consistencia tova: 6 - 9 cm 
Tolerancies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistencia seca: Nul 
- Consistencia plastica o tova: ± 1 cm 
Tolerancies respecte de la dosificaci6: 
- 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 cam ions formigonera. 
El formig6 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracterfstiques, formant una barreja 
homogenia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addici6 al formig6 de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que 
puguin alterar la composici6 original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, par el que se aprueba la lnstrucci6n de Hormig6n Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a mfnim, les dades seguents: 

ldentificaci6 del subministrador 
- Numero de serie de la fulla de subministrament 
- Norn de la central de formig6 

ldentificaci6 del peticionari 
Data i hara de lliurament 

- Quantitat de formig6 subministrat 
- Designaci6 del formig6 d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja 
i HNE- per a formigons no estructurals), la resistencia a compressi6 o la dosificaci6 de ciment, la 
consistencia i la mida maxima del granulat. 
- Dosificaci6 real del formig6 incloent com a mfnim la informaci6 seguent: 
- Tipus i contingut de ciment 
- Relaci6 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 
- ldentificaci6 del ciment, additius i addicions emprats 

ldentificaci6 del lloc de subministrament 
ldentificaci6 del cami6 que transporta el formig6 
Hora lfmit d'us del formig6 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar son les seguents: 
- Aprovaci6 de la dosificaci6 presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovaci6 de la consistencia (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

lnspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formig6 amb la dosificaci6 
correcta. 
La DF ha de poder eximir la realitzaci6 dels assaigs caracterfstics de dosificaci6 quan el formig6 que es vagi 
a subministrar estigui en possessi6 d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un 
certificat de dosificaci6 amb una antiguitat maxima de 6 mesas. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificaci6 proposada ha de garantir la resistencia exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formig6 que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistencia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.S, s'acceptara el formig6 si la mitjana 
aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formig6 quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 
dins de la tolerancia exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada. 
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BO - MATERIALS BASICS 

807 - MORTERS DE COMPRA 

8071- MORTERS AMB ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

80710250. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o mes conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus seguents: 

Morter adhesiu 
Morter sintetic de resines epoxi 
Morter refractari 
Morter polimeric de ciment amb resines sintetiques i fibres 
Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament es una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que en afegir-li aigua 
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de 
superffcie plana i horitzontal amb acabat por6s. 
El morter refractari es un morter de terres refractaries i aglomerant espedfic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locaci6 de maons refractaris a forns, Ila rs de foe, etc. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraci6. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES: 
Mescla de conglomerants carregues minerals i additius organics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceramics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus seguents: 
- Adhesiu ciment6s (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics i carregues minerals, que 
s'han de barrejar amb aigua just a bans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersi6 (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polfmer en dispersi6 aquosa, 
additius organics i carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintetiques, additius organics i carregues minerals 
que el seu enduriment resulta d'una reacci6 qufmica, poden presentar-se en forma d'un o mes 
components. 
S'han considerat les classes seguents, en funci6 de les caracterfstiques addicionals: 

1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracterfstiques addicionals) 

F: D'adormiment rapid 
- T: Amb lliscament redu'it 

E: Amb temps obert perllongat (nomes per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersi6 

millorats). 

ADHESIU CIMENTOS (C): 
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Caracterfstiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia despres d'immersi6 en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia despres d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia despres de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de>= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment rapid, han de complir a mes: 
- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de>= 10 min) 
Ca racterf stiq ues especia Is: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Caracteristiques addicionals: 
- Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia despres d'immersi6 en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia despres d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Alta adherencia inicial despres de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERS16 (D): 

Caracteristiques fonamentals: 
- Adherencia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 
- Adherencia despres d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de>= 20 min) 
Caracteristiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Caracteristiques addicionals: 
- Adherencia despres d'immersi6 en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2 
- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Caracterfstiques fonamentals: 
- Adherencia inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 
- Adherencia despres d'immersi6 en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de>= 20 min) 
Caracteristiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 
Caracteristiques addicionals: 

- Adherencia despres del xoc termic {UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 

MORTER SINTETIC DE RESIN ES EPOXI: 

El morter sintetic de resines epoxies un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulaci6 epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor. 

La formulaci6 de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la temperatura ambient 
i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulaci6 ha de ser aprovada per la DF. 
Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter 
Mida minima del granulat: >= 0,16 mm 
Proporci6 granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7 
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MORTER POLIMERIC: 

El morter polimeric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, furn de sflice i fibres de 

poliamida, d'alta resistencia mecanica que s'utilitza per a la reparaci6 i regularitzaci6 d'elements de 

formig6. 

Granulometria: 0 - 2 mm 

Resistencia a compressi6 a 28 dies: 5 - 6 kN/m2 

Resistencia a flexotracci6 a 28 dies : 90 - 120 kg/m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 

cas), per a fabriques d'obra ceramica (fac;:anes, murs, pilars, envans) com a material d'uni6 i rejuntat. 

S'han considerat els tipus seguents: 

Morter d'us corrent (G) : sense caracteristiques especials 

Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat me nor 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 resistencia a compressi6 minima 

declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporci6 de tots els components de la mescla, en volum 

o en pes. 

Les caracteristiques seguents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 

norma corresponent: 

- Caracteristiques de ls 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 

- Caracteristiques dels morters endurits: 

Resistencia a compressi6 (EN 1015-11) 

Resistencia d'uni6 (adhesi6) (EN 1052-3) 

- Absorci6 d'aigua (EN 1015-18) 

Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat termica (EN 1745) 

Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que Ii siguin 

aplicables) 

- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers: 

Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 

- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcci6 (EN 1015-9) 

Reacci6 davant del foe: 

Material amb contingut de materia organica <= 1,0%: Classe Al 

Material amb contingut de materia organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermeticament. 

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 

de la intemperie, de manera que nose n'alterin les condicions inicials. 
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Temps maxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu: 1 any 

- Morter amb resines sintetiques o morter polimeric: 6 mesas 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/Al:2002 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de las morteros para albafiilerfa. Pa rte 2: Morteros para albafiilerfa. 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC ODE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ADHESIU PER RAJOLES CERAMIQUES: 

El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 

seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos per a la construcci6: 

- Sistema 3: Declaraci6 de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seguents: 
- Norn del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producci6, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referenda 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 

- lnstruccions d'us: 
- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduraci6: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta llest 
per a ser aplicat 

- Vida util : interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat despres de fer la mescla 
- Metode d'aplicaci6 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulaci6 
- Ambit d'aplicaci6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
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el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composici6 i sistema 
de fabricaci6 escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestaci6): 

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que 

s'han declarat (concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seguents: 

Referenda a la norma UNE-EN 998-2 
Norn del fabricant 

- Codi o data de fabricaci6 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en a ire 

Proporci6 dels components (morters prescrits) 
Resistencia a compressi6 o classe de resistencia a compressi6 
Resistencia d'uni6 (adhesi6) 

- Absorci6 d'aigua 
Permeabilitat al vapor d'aigua 

Densitat 
- Conductivitat termica 

Durabilitat 
Mida maxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcci6 
Reacci6 davant el foe 
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 DOCUMENTACIO EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 

REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES: 
A l'envas hi ha de figurar les dades seguents: 

Norn del fabricant o marca comercial 
lnstruccions d'utilitzaci6 

- Composici6 i caracterfstiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
lnspecci6 visual de les condicions de subministrament i recepci6 del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigencies del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb frequencia setmanal durant la seva execuci6, es comprovara la 
consistencia del morter mitjan~ant el metode establert a l'UNE EN 1015-4, i es preparara una serie de 3 
provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistencia a compressi6 (UNE-EN 1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIO 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 
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a les condicions exigides. 
El valor de resistencia a compressi6 obtingut ha de correspond re a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient de seguretat 
del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no es inferior al 90 % del previst en el 
projecte. 

BO - MATERIALS BASICS 

BOA - FERRETERIA 

BOA3 - CLAUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BOA31000. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements metal -lies per a subjectar coses introduint-los mitjanc;:ant cops o impactes. 
S'han considerat els elements seguents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 

Claus s6n tijes metal ·liques, punxagudes d'un extrem iamb una cabota a l'altre. 
Tatxes s6n claus curts amb la cabota grossa i plana . 
Gafes de pala i punta s6n claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir 
els bastiments ambles parets. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistencies adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinu"itats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials . 
Protecci6 de galvanitzat: >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 
Tolerancies dels claus i tatxes: 
- Llargaria: ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza conica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

BO - MATERIALS BASICS 

BOD- MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

BOD2 - TAULONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BOD21030. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Taula de fusta que prove de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERfSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjanc;:ant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves caracterfstiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefaccio, cores, fangs, nusos marts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produ'ides per la dessecacio que no afectin les caracterfstiques 

de la fusta. 
Pes especffic a parent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contraccio volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
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Resistencia a la compressi6 (UNE 56-535): 

- En la direcci6 paral ·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 

Resistencia a la tracci6 (UNE 56-538) : 

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 

Resistencia a la flexi6 (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 

Resistencia a l'esforc; tallant: >= 5 N/mm2 
Resistencia al clivellament (UNE 56-539) : >= 1,5 N/mm2 
Tolerancies: 

- Llargaria nominal : + SO mm, - 25 mm 

- Amplaria nominal: ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 

Classe : Gruix nominal (mm) 
I ----------------------------- I I I 

: < 50 : 50 a 75 : > 75 

Tolerancia (mm) 
--- ------ ------ - ---------- -------------- I I 

Tl ±3 : ±4 : +6,-3 : 

T2 : ±2 : ±3 : +5,-2 : 

T3 : ±1,5 : ±1,5 : ±1,5 : 
+----------------------------------------+ 

- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsi6: ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra . 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BO- MATERIALS BASICS 

BOD- MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

BOD6 - PUNTALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BOD61170. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces cilfndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els ti pus seguents: 

Puntal rod6 de fusta 
Punta I metal-lie telescopic 

PUNTAL DE FUSTA: 
Punta I de fusta que prove de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjan~ant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacci6, cores, fangs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produ"ides per la dessecaci6 que no afectin les caracterfstiques 
de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos. 
Pes especffic a parent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracci6 volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa {UNE 56-534): <= 4 
Resistencia a la compressi6 (UNE 56-535): 

En la direcci6 paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistencia a la tracci6 {UNE 56-538): 

En la direcci6 paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 

Resistencia a la flexi6 (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistencia a l'esfor~ tallant: >= 5 N/mm2 
Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Tolerancies: 

Diametre: ± 2 mm 
Llargaria nominal:+ 50 mm, - 25 mm 
Fletxa: ± 5 mm/m 

PUNTAL METAL·LIC: 
Punta I metal-lie amb mecanisme de regulaci6 i fixaci6 de la seva al~aria. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana iamb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves caracterfstiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistencia mfnima a la compressi6 segons l'al~aria de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 

: Llargaria del puntal : 
Al~a ria m untatge : ---------------------------------------------: 

: 3 m : 3,5 m : 4 m : 4,5 m : 5 m : 
I I I I ---------------- I ------- I --------- I ------- I --------- ---------

2 m : 1,8 T : 1,8 T : 2,5 T : 
2,5 m : 1,4 T : 1,4 T : 2,0 T : 
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3 m 1 T : 1 T : 1,6 T : : : 
3,5 m 0,9 T : 1,4 T : 1,43 T : 1,43 T : 
4,0 m : 1,1 T : 1,2 T : 1,2 T : 
4,5 m : - : 0,87 T : 0,87 T : 
5 m : 0,69 T: 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en ilocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BO- MATERIALS BASICS 

BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

BODF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Motiles, cindris i elements especials per a la confecci6 d'encofrat, d'elements de formig6. 
S'han considerat els seguents tipus d'elements: 
- Motiles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metal·liques i de cartr6 
- Motlles metal ·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enilumenat 
i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta ode taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments, amb plafons metal·lics o amb taulers de fusta encadeilada 
- Alleugeridors ciHndrics de fusta 
- Malles metal ·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el proces de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la 
seva secci6 o en la seva posici6. ' 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexi6 que calguin per tal d'absorbir els esfoq;:os 
propis de la seva funci6 . 
La uni6 dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la perdua apreciable de 
pasta pels junts. 
La superffcie de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
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previstos. 

Tolerancies: 
Fletxes: 5 mm/m 
Dimensions nominals: ± 5 % 

Balcament: 5 mm/m 

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacci6, cores, nusos 

morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta : Aprox. 12% 
Dia metre de nusos vius: <= 1,5 cm 
Distancia entre nusos de diametre maxim: >= SO cm 

MALLES METAL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforc;:. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva uni6 amb altres elements com el seu proces de formigonament, 
no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posici6. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o be mesclat amb calc;:. 

Resistencia: 380 - 430 N/mm2 
Limit elastic: 300 - 340 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra . 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BO - MATERIALS BASICS 

BOD- MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

BODZ- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

1.- DEFINICIO I CARACTERfSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecci6 dels espais de treball 

a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements seguents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
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- Grapes per a encofrats metal-lies 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal-lies 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metal ·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metal-liques 
- Elements auxiliars per a plafons metal -lies 
- Tubs metal -lies de 2,3' de D, per a confecci6 d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'uni6 de tubs de 2,3' de D, per a confecci6 d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecci6 de rases, pous, etc. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves caracterfstiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistencia i la rigidesa suficient per a garantir el compl iment de les tolerancies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin 
produir sobre aquests com a conseqUencia del proces de formigonament i, especialment, per les pressions 
del formig6 fresco dels metodes de compactaci6 utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formig6 hagi adquirit la resistencia suficient per a 
suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'us d'alumini en motiles que hagin d'estar en contacte amb el fo rmig6, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacci6 amb els alcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidaci6 ni manca de recobriment a la superficie. 
No han de tenir defectes interns o externs queen perjudiquin la utilitzaci6 correcta. 

FLEIX: 
Ha de ser de secci6 constant i uniforme. 
Amplaria : >= 10 mm 
Gruix: >= 0,7 mm 
Diametre de les perforacions: Aprox. 15 mm 
Separaci6 de les perforacions: Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT: 
Vernfs antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix dilu'it. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes analegs. 
Ha d'evitar l'adherencia entre el formig6 i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formig6 ni 
impedir l'aplicaci6 de revestiments. 
No ha d'impedir la construcci6 de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidaria. 
No ha d'alterar les propietats del formig6 amb que estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no 
ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracterfstiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formig6, abans de la seva aplicaci6 

CONJUNT DE PERFILS METAL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les carregues que han de suportar i sense 
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mes desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimaci6 antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el proces de formigonament i vibratge no alteri la seva planar ni la seva 

posici6. 
La connexi6 entre el conjunt de perfils i la superficie encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de 

no permetre la perdua apreciable de pasta pels junts. 
Tolerancies: 

Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargaria 
- Torsi6 dels perfils: ± 2 mm/m 

BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistencia alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimaci6 antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsi6 respecte dels diferents plans de carrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 
Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria submin istrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci6n de Hormig6n Estructural 

(EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

BO- MATERIALS BASICS 

BOF - MATERIALS BASICS DE CERAMICA 

BOFl - MAONS CERAMICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F1D2A1. 
1.- DEFINICIO I CARACTERfSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (fac;:anes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisories interiors, tant a edificaci6 com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus segi.ients : 
En funci6 de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat a parent me nor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran 
de 1000 kg/m3 

En funci6 del nivell de confianc;:a de les peces respecte a la resistencia a la compressi6: 
Peces de categoria I: peces amb una resistencia a compressi6 declarada amb probabilitat de no assolir

se inferior al 5%. 

Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianc;:a especificat per la categoria I. 
En funci6 del volum i disposici6 de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 

Peces alleugerides 
Peces foradades 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si es de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el ma6 
i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposici6 dels forats ha de ser de manera que no hi hagi rise de que apareguin fissures en els envanets 
i parets de la pec;:a durant la seva manipulaci6 o col·locaci6. 
Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en l'ordre de llarg, ample 
i alt. 
Volum de forats: 

Massis: <= 25% 
- Calat: <= 45% 
- Alleugerit: <= 55% 
- Foradat: <= 70% 
Volum de cada forat: <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relaci6 amb el gruix total): 

Massfs: >= 37,5% 
- Calat: >= 30% 
- Alleugerit: >= 20% 
Les caracteristiques segi.ients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas: 
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

Resistencia mitja a compressi6 (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicaci6 de categoria I o II 
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) : <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci6 de la 
seva categoria 
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies davant el foe : 
- Classe de reacci6 al foe: exigencia en funci6 del contingut en massa o volum, de materials organics 
distribu'its de forma homogenia: 
- Peces amb <= 1,0%: Al 
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Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies acustiques: 
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicaci6 de la 
categoria 

Forma de la pec;:a (UNE-EN 771-1) 
Especificacions dels forats: Disposici6, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels Hmits 
seguents en funci6 de la categoria . 

Dl: <= 10% 
D2: <= 5% 
Dm: <= desviaci6 declarada pel fabricant en % 

Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
Propietats termiques (UNE-EN 1745) 
Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calc;: no han de reduir la resistencia de la pec;:a (despres de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullici6 i la dessecaci6 posterior a una temperatura de 105°() en mes de 10% si el ma6 es per a revestir 
i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar mes escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit 
en aigua un temps minim de 24 h. 

PECES LD: 
Les caracteristiques seguents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas: 
Caracteristiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecci6 de morter de capa fina : 

Durabilitat (resistencia gel/desgel) 
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensi6 >= 400 mm i envanets exteriors< a 12 mm 
que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 

Expansi6 per humitat (UNE-EN 772-19) 
Per a us de cara vista o amb protecci6 de morter de capa fina : 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
limits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci6 de la categoria 
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies acustiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 
Les caracteristiques seguents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas: 
Caracteristiques essencials: 
- Durabilitat (resistencia gel/desgel): lndicaci6 de la categoria en funci6 del grau d'exposici6 
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansi6 per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecci6 de morter de capa fina : 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
limits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funci6 de la categoria 
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies acustiques: 

Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3 
Caracteristiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorci6 d'aigua: <= valor declarat pel fabricant 
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- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracteristiques complementaries: 
- Succi6 immersi6 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Pa rte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/Al:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C6digo Tecnico de la Edificaci6n Parte 
2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hidriques seguents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB 
HS 1: 
- Absorci6 d'aigua per capil·laritat 
- Succi6 o tasa d'absorci6 d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorci6 d'aigua a llarg termini o per immersi6 total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistencia a compressi6 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitja o amb 
el valor caracteristic: 

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). * * Peces amb una resistencia a 
compressi6 declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitja o 
amb el valor ca racteristic: 

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seguents: 
- Classificaci6 segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seguent 
informaci6: 
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Numero d'identificaci6 del organisme notificat (nomes per al sistema 2+) 
Marca del fabricant i lloc d'origen 
Dos ultims dfgits del any en que s'ha impres el marcat CE. 
Numero del certificat de conformitat del control de producci6 a fabrica, en el seu cas 
Referencia a la norma EN 771-1 
Descripci6 de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
lnformaci6 de les caracterfstiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepci6 de material verificara que les caracterfstiques dels materials s6n coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentaci6: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona ffsica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclos la documentaci6 corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjanc;ant distintius de qualitat i avaluacions d'idone"itat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci6 corresponent 
Control de recepci6 mitjanc;ant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un pafs 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepci6 de les 
caracterfstiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra sol·licitar assaigs de control 
de recepci6 si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistencia declarada. El fabricant aportara la documentaci6 que 
acrediti que el valor declarat de la resistencia a compressi6 s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i 
assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existencia d'un pla de control de producci6 industrial que doni 
garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistencia a compressi6 declarada igual al valor mig obtingut en 
assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confianc;a pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjanc;ant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seguents: 
- Abans de comenc;ar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistencia 
a la compressi6 d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al comenc;ar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
es realitzara una serie completa d'assaigs sobre el material rebut a carrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 
En el cas de la resistencia a compressi6, el valor a comparar amb l'especificaci6 s'obtindra amb la formula: 
Rck = Re - 1,64 s, essent: 
- s: Desviaci6 tfpica (n-1), s 112 = (Rei Re) 112/(n-1) 

Re: Valor mig de les resistencies de les provetes 
- Rei: Valor de resistencia de cada proveta 

n: Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

En element estructural incloure la verificaci6: 
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En el cas de l'assaig de massa, es prendra com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades. 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 - MATERIALS PER A VORADES 

B967 - PECES RECTES DE FORMIGO AMB RIGOLA, PER A VORADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B967AE90. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Pec;a prefabricada de formig6 no armat de forma prismatica, massissa i amb una secci6 transversal 
adequada a les superffcies exteriors a les que delimita . 
S'han considerat els tipus seguents: 
- Monocapa: Pec;a formada per un sol tipus de form ig6 

Doble capa: Pec;a amb diferents tipus de formig6 en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial 

S'han considerat les formes seguents: 
- Reeta 
- Corba 

Reeta amb rigola 
Per a guals 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La pec;a ha de tenir un color i una textura un iformes a tota la superffcie. 
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 diferencies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci6 entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pec;a. 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 
Classes en funci6 de la resistencia climatica : 

- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorci6 d'aigua 
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorci6 d'aigua 
- Classe 3 (marcat D): valor mitja <= 1 kg/m2 de perdua de massa despres de l'assaig glac;-desglac;; cap 
valor unitari > 1,5 

Classes en funci6 de la resistencia al desgast per abrasi6: 

- Classe 1 (marcat F) : sense mesura d'aquesta caracteristica 
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I} : <= 20 mm 

Classes en funci6 de la resistencia a flexi6 : 
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- Classe 1 (marcat S): valor mitja: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T): valor mitja: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U): valor mitja: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les caracterfstiques dimensionals, ffsiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Tolerancies: 

Desviaci6 de la llargaria respecte de la llargaria nominal: ± 1% al mm mes proxim, >= 4 mm,<= 10 mm 
Desviaci6 d'altres dimensions, excepte el radi: 

- Cares vistes: ± 3% al mm mes proxim, >= 3 mm,<= 5 mm 
- Altres parts: ± 5% al mm mes proxim, >= 3 mm,<= 10 mm 

Desviaci6 maxima respecte de la planar i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: ± 1,5 mm 
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria: ± 2 mm 
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria: ±2,5 mm 
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: ± 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 descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormig6n. Especificaciones y metodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormig6n. Especificaciones y metodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segi.ient informaci6 com a mfnim: 

ldentificaci6 del fabricant o la fabrica 
Data d'entrega del producte, quan es produeix a bans de la considerada com a apta per a l'us 
ldentificaci6 de les classes en relaci6 a la resistencia climatica, la resistencia a l'abrasi6 i la resistencia 

a la flexi6 
Referenda a la norma UNE-EN 1340 
ldentificaci6 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 
Sabre un 0,5 % de les peces, amb un mfnim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la segi.ient informaci6: 

ldentificaci6 del fabricant o la fabrica 
Data de producci6 
Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'us. 
ldentificaci6 de les classes en relaci6 a la resistencia climatica, la resistencia a l'abrasi6 i la resistencia 
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a la flexi6 
Referenda 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 disposici6 de la OF en el cas que aquesta ho sol ·liciti, la documentaci6 
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci6 al foe (per exemple productes o 
materials de la classe Al conformement a la Decisi6 96/603/CE, i les seves modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foe extern 
**. ** Decisi6 de la Comissi6 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulaci6 de vianants i de 
vehicles: 

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control mes destacables son els seguents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls seguents: 
- lnspecci6 visual del material, identificaci6 de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
i recepci6 del certificat de qualitat del fabricant . 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 

Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (series) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els seguents assaigs: 
- Resistencia a flexi6 (UNE-EN 1340) 
- Absorci6 d'aigua (UNE-EN 1340) 
- Resistencia a compressi6 de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de l'UE, 
s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepci6. La OF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producci6 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 OF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecci6 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 geometric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d'incompliment, s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces re bud es, 
i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistencia a flexi6 i absorci6 d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les 
condicions de valor mitja i valor individual indicats a les especificacions. Si una serie no compleix aquest 
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mes (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9F1V003. 

1.- DEFINICIO I CARACTERfSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pe~a prefabricada de formig6 per a paviments d'us exterior. 

CARACTERfSTIQUES GENERALS: 
La pe~a ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie. 
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 diferencies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formig6, 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 separaci6 entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pe~a. 
La forma d'expressi6 de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix. 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 

RAJOLES: 
Llargaria: <= 1 m 
Relaci6 entre la llargaria total i el gruix: > 4 
Les caracterfstiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Tolerancies: 
Desviaci6 de la llargaria respecte de la llargaria nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P): 

Dimensions nominals de la pe~a <= 600 mm: ± 2 mm 
Dimensions nominals de la pe~a > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
Desviaci6 de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P): 

Dimensions nominals de la pe~a <= 600 mm: ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la pe~a > 600 mm: ± 3 mm 
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal: 
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P): 

Dimensions nominals de la pe~a <= 600 mm: ± 3 mm 
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- Dimensions nominals de la pe~a > 600 mm: ± 3 mm 
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 
- Diferencia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d'una mateixa pe~a: <= 3 mm 
- Diferencia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
- Classe 1 (marcat J) : 
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm 
- Llargaria > 850 mm: 8 mm 
- Classe 2 (marcat K): 
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm 
- Llargaria > 850 mm: 6 mm 
- Classe 3 (ma rcat L): 
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm 
- Llargaria > 850 mm: 4 mm 
- Desviaci6 maxima sabre la planar i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensi6 maxima superior 
a 300 mm) : 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: 
- Convexitat maxima : 1,5 mm 
- Concavitat maxima: 1 mm 
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria: 
- Convexitat maxima: 2 mm 
- Concavitat maxima: 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria : 
- Convexitat maxima : 2,5 mm 
- Concavitat maxima: 1,5 mm 
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: 
- Convexitat maxima: 4 mm 
- Concavitat maxima : 2,5 mm 

LLAMBORDINS: 
Dimensi6 horitzontal de qualsevol secci6 transversal a 50 mm del cantell : >= SO mm 
Relaci6 entre la llargaria total i el gruix: <= 4 

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Tolerancies: 
- Desviaci6 de la llargaria respecte de la llargaria nominal : 
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm 
- Desviaci6 de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal : 
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm 
- Desviaci6 del gruix respecte del gruix nominal : 
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm 
- Diferencia entre dues mesures del gruix d'una mateixa pe~a: <= 3 mm 
- Diferencia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
- Classe 1 (marcat J) : 5 mm 
- Classe 2 (marcat K): 3 mm 
- Desviaci6 maxima sabre la planar i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensi6 maxima superior 
a 300 mm) : 
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: 
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- Convexitat maxima: 1,5 mm 
- Concavitat maxima: 1 mm 

Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria: 
- Convexitat maxima: 2 mm 
- Concavitat maxima: 1,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilitzaci6. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormig6n. Especificaciones y metodos de ensayo. 

RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormig6n. Especificaciones y metodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 
seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacci6 al foe (per exemple productes o 
materials de la classe Al conformement a la Decisi6 96/603/CE, i les seves modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foe extern 
* * . * * Decisi6 de la Comissi6 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulaci6 de vianants i de 
vehicles: 

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions 
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la seguent informaci6 com a mfnim: 

ldentificaci6 del fabricant o la fabrica 
- Data en que el producte es declarat apte per a l'us en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 
mencionada data 

ldentificaci6 del producte segons la classificaci6 de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 
1338 per als llambordins: 
- Dimensions nominals 

Resistencia climatica 
Resistencia a flexi6 
Resistencia al desgast per abrasi6 
Resistencia al lliscament/patinatge 

- Carrega de trencament 
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- Comportament davant del foe 
- Conductivitat termica 
- Referenda a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- ldentificaci6 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 sfmbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segi.ient informaci6: 
- Norn o marca identificativa del fabricant 
- Direeei6 registrada del fabrieant 

Les 2 ultimes xifres de l'any d'impressi6 del mareatge 
- Referencia a la norma: 
- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins 

El tipus de produete i llue a que es destina 
lnformaei6 sobre les earaeteristiques/mandats a declarar 

Per als produetes destinats a arees de eireulaci6 peatonal : 
Resistencia al treneament 
Resistencia al patinat/lliseament 
Durabilitat 

Per als produetes destinats a paviments d'us interior: 
Reaeci6 al foe 
Resistencia a la ruptura 
Resisteneia al patinat/lliseament 
Durabilitat 
Conduetivitat termiea (si proeedeix) 

Per als produetes destinats a eobertes: 
Comportament davant del foe externes considera satisfactori 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

B9Hl - MESCLES BITUMINOSES CONTINUES EN CALENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9H111Cl. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Combinaei6 d'un lligant hidroearbonat, granulats (inclos els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partfeules del granulat quedin recobertes per una 
pel ·lfeula homogenia de lligant, previament esealfats (exeepte, eventualment, el pols mineral d'aportaei6), 
la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
S'han eonsiderat els ti pus segi.ients: 

Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formig6 bitumin6s, amb granulometria continua 
eventualment additius. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
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La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 

sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 

Lligant utilitzat pot ser dels tipus seguents: 
B: Betum de pavimentaci6 segons UNE-EN 12591 
PMB: Betum modificat amb polfmers segons UNE-EN 14023 
Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
BC: Betum de pavimentaci6 modificat amb cautxu 
PMBC: Betum modificat amb polfmers, amb addici6 de cautxu segons UNE-EN 14023 
Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 

13043, en funci6 de l'us 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 maxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser mes gran que la granulometria 

maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits 
especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les caracterfstiques seguents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del lfmit de tolerancia indicat, en el seu cas: 
- Caracterfstiques generals de la mescla: 
- Composici6: 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 excepci6 del tamfs de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una 
aproximaci6 de 1'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamfs de 0,063 mm i qualsevol 
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximaci6 del 0,1% 
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors maxim i 
mfnim per selecci6 dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

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 evidencies d'aglomeracions dels granulats fins 

Reacci6 al foe: La classificaci6 respecte a la reacci6 al foe (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-1. 

Resistencia als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en 
alguna de les categories seguents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

MESCLES CONTINUES: 
La designaci6 del formig6 asfaltic pot realitzar-se mitjanc;:ant dos sistemes: 

Procediment empfric: Especificaci6 de la dosificaci6 i requisits dels materials constitutius 
Procediment fonamental: Especificaci6 de les caracterfstiques funcionals 

El Codi de designaci6 de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formig6 asfaltic 

D: Granulometria maxima del granulat 
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designaci6 del lligant utilitzat 
- granulometria: designaci6 del ti pus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa 

(S) o grossa (G) 
MAM:si la mescla es de modul alt 

Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificaci6 empfrica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 
- En mescles amb especificaci6 empfrica per a capes de rodadura amb mes del 10% en massa sabre el 
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total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentaci6, el lligant ha de 
complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

En mescles amb especificaci6 empirica per a capes base o intermedies amb mes del 20% en massa 
sabre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentaci6, el lligant ha 
de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2 .2.3. de la UNE-EN 13108-1 

Els tamisos de mida D i de mides com preses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels seguents: 
- Serie basica mes la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 
mm 
- Serie basica mes la serie 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 granulometrica seleccionada, 
no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 

Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors maxim i minim seleccionats de 
les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 

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 resistencia a la tracci6 indirecta ITSR, segons l'especificat a la 
taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 

Resistencia a l'abrasi6 amb pneumatics 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 a la 
taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 

Resistencia a la deformaci6 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 a les taules 7, 8 i 9 de 
l'UNE-EN 13108-1. 

Resistencia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o superior al corresponent a la classificaci6 del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 

Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentaci6 la temperatura 
maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit superior especificat a la taula 
11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura minima en el moment de distribuci6 
de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicartemperatures diferents. 
En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant . 
- Caracteristiques de la mescla amb especificaci6 empirica: 
- 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 regularitzaci6, intermedies o base: <= 20% en massa 
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en !'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el corresponent a la 
categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir 
l'especificat a !'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funci6 de la categoria del material. 
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
complir els limits corresponents a la classificaci6 del material en alguna de les categories especificades a 
les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 

Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la classificaci6 del material en alguna de les categories especificades 
a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut minim de forats despres de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificaci6 del material en alguna de les categories 
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especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Caracterfstiques de la mescla amb especificaci6 fonamental: 

- Contingut de lligant: >=3% 
Rigidesa {UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxim i minim 

corresponents a la classificaci6 del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 

de l'UNE-EN 13108-1. 
Resistencia a la deformaci6 permanent. Assaig de compressi6 triaxial {UNE-EN 13108-20): Els valors 

declarats pel fabricant han de complir els valors maxims corresponents a la classificaci6 del material en 
alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

Resistencia a la fatiga {UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el lfmit 
corresponent a la classificaci6 del material en alguna de les categories especificades a la tau la 25 de l'UNE
EN 13108-1. 

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en ca lent, no pot superar el 10% 
de la massa total de la mescla. 
Modul dinamic a 20Q( (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa 
Resistencia a la fatiga {30Hz a 20Q( segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformaci6 per a 1 mili6 de cicles) 

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

Mescla bituminosa: Formig6 asfaltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermedia, 
regularitzaci6 o base 

Mescla bituminosa de modul alt: Formig6 asfaltic per a us en ferms com a capa intermedia o base 
El tipus i composici6 de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epfgrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat 
segons la funci6 de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.la o 542.lb del PG 3 segons 

correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epfgraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb cam ions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per 

a evitar l'adherencia de la mescla. 
La forma i alc;:aria de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el cami6 names la 

toqui mitjanc;:ant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lanes o altres cobertures, per tal d'evitar el 

refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportaci6 utilitzats en la 

confecci6 de la mescla bituminosa. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormig6n 
bituminoso. 

MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 par la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, par la que se actualizan determinados artfculos del pliego de 
prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a 
firmes y pavimentos, ya sefializaci6n, balizamiento y sistemas de contenci6n de vehfculos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 
A l'albara d'entrega o en la documentaci6 que acompanya al producte, ha de constar com a mfnim, la 
informaci6 segi.ient: 
- ldentificaci6 del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificaci6 de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels details per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 

Details de tots els additius 
Mescles continues 

- Designaci6 de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
Details de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a us en 

aero ports 
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reia ls Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El sfmbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segi.ient 
informaci6: 

Numero d'identificaci6 de l'organisme de certificaci6 
Norn o marca d'identificaci6 i direcci6 registrada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressi6 del marcatge 
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producci6 en fabrica 
- Referenda a la norma europea EN 
- Descripci6 del producte: nom generic, material i us previst 

lnformaci6 de les caracterfstiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentaci6 
segi.ient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluaci6 de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres vies de transit: 

- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sabre reacci6 al foe de Niveil o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****, 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sabre reacci6 al foe de Niveil o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT*** *. * * * * CWFT Classificaci6 sense mes assajos (basat en una Decisi6 de la Comissi6 publicada) : 

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sabre reacci6 al foe de Niveil o Classe: (A, B, C)**. ** 
Materials el comportament dels qua ls enfront del foe note perque canviar du rant el proces de producci6: 

- Sistema 3: Declaraci6 de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sabre reacci6 al foe de Niveil o Classe: (A, B, C)*. * 
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Materials el comportament dels qua ls enfront del foe pot ser que canvff du rant el proces de producci6 (en 

general, aquells de composici6 qufmica, per exemple, retardants del foe, o aquells en els quals un canvi 

en la seva composici6 pot dur a canvis en la seva reacci6 enfront del foe): 

- Sistema 1: Declaraci6 de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN 

CARRETERES: 

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovaci6 la documentaci6 relativa a la formula de treball indicada 

al epfgraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

lnspecci6 visual de les condicions de subministrament i recepci6 de la documentaci6 del fabricant. 

Cal fer una verificaci6 documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 

marcatge CE compleixen ambles especificacions definides en aquest plec. 

MESCLES CONTINUES: 

La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas 

s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 

542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 

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

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentaci6 exigida. 

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions 

del plec de condicions. 

BD- MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA 

BDS - MATERIALS PER A DRENATGES 

BDSZ - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD5Z7CD1. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors materials 

complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements seguents: 

Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

Reixa practicable o fixa 

S'han considerat els materials seguents per a tapes i reixes 

Fosa gris 
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- Fosa ductil 
- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La pec;:a ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulaci6 de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seguents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades nomes per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees 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'exten en un 
maxim de 0,5 m sobre la calc;:ada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calc;:ades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot ti pus de vehfcles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 
etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossi6. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metal·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formig6, o qualsevol altre material, ambd6s han de tenir una 
adherencia satisfactoria. 
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 asegurades en la seva posici6 contra el desplac;:ament degut al transit amb 
una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels seguents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una caracterfstica especffica en el diseny 
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 posici6 correcta de la tapa o reixa en relaci6 amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perfmetre. La pressi6 del recolzament 
corresponent a la carrega 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'alc;:aria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mfnim de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, no mes les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superficie c6ncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir 
les especificacions seguents: 
- Un o dos elements: 
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o mes elements: 

Franqufcia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquicia de cada element individual:<= 5 mm 
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Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm 
Tolerancies: 

Planor: ± 1% del pas ll iure; <= 6 mm 
Dimensions: ± 1 mm 

- Guerxament: ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilaci6, aquests han de complir les condicions segi.ients: 
Superffcie de ventilaci6: 

Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superffcie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure 
Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilaci6: 
Ranures: 
Llargaria: <= 170 mm 

- Amplaria: 
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm 

Forats: 
Dia metre: 

- 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 minim de 1002. 

REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brendoles han d'estar determinades en funci6 de la capacitat de 
desgi.ias de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superffcie d'absorci6 no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplaria i llargaria maxims dels espais entre brendoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 
de l'UNE-EN 124. 

BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment es rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribu"ides uniformement i, com a minim, una a cada angle si el bastiment 
es rectangular i tres si es circular. 
Separaci6 entre potes d'ancoratge: <= 60 cm 
Llargaria dels elements de fixaci6: >= 30 mm 
Tolerancies: 
- Alc;:aria del bastiment: ± 1,5 mm 
- Amplaria (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargaria 

Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargaria 
Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm 

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforc;:at amb traves soldades de tub de secci6 quadrada ode passama del mateix material. 

Separaci6 entre traves: <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm 
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Al~aria del passama de travada: 60 mm 

REIXA FIXA: 

Ha de portar pates d'ancoratge distribu'ides uniformement i, com a mfnim, una a cada angle si el bastiment 
es rectangular i tres si es circular. 
Separaci6 entre pates d'ancoratge : <= 60 cm 
Llargaria dels elements de fixaci6 : >= 30 mm 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contfnua que ha de cobrir a !'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 bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix: >= 2, 75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2, 75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2 

ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) ode grafit 
esfero'idal (fosa nodular o ductil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid ode qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gates 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 mes petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la pe~a hagi de portar pates d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada . 
Resistencia a tracci6 de la fosa, proveta cilfndrica (UNE 36-111) : >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fosfor: <= 0,15% 
Contingut de sofre: <= 0,14% 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat solidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinu'itats, exfoliacions ni taques. 
Umit elastic de l'acer: >= 240 N/mm2 
Resistencia a tracci6 de l'acer: >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a l'obra amb les condicions exigides i 

amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posici6 horitzontal sabre superffcies planes i rfgides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves caracterfstiques. 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conte i les 

seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posici6 horitzontal sabre superffcies planes i rfgides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves caracterfstiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessaria 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 circulaci6n utilizadas par 
peatones y vehfculos. Principios de construcci6n, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundici6n gris. Tipos, caracterfsticas y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions segUents: 
- 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 fabricaci6 
- Referenda, marca o certificaci6 si en te 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar son les segUents: 

- Recepci6 del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptara l'us de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geometric o de pes, es rebutjara la pec;:a assajada i s'incrementara 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiencies, fins al 100% 

del subministrament. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA 

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD7FC370,BD7FC371. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execuci6 d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus seguents : 
- Tub de PVC de formaci6 helico"idal per a clavegueres i col ·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressi6 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressi6 
- Tub de PVC-Ude paret estructurada per a sanejament sense pressi6 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La superffcie ha de ser de color uniforme i no ha de ten ir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIO HELICO°fDAL: 
Tub rfgid, format enrollant una banda nervada ambles vores conformades. La uni6 de la banda ha d'estar 
soldada qufmicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir form a de "T" . 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que 
rebra quan estigui en servei. 
Caracterfstiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilataci6 lineal a 0°C: >= 60 millonesimes/°C, <= 80 millonesimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistencia a la tracci6 simple: SO N/mm2 
- Allargament a la rotura: >= 80% 

- Absorci6 d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO 
L'aspecte de la superffcie interna i externa dels tubs ha d'e sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, 
i d'altres defectes superficials . El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 

El color del tub ha de ser gris o marr6 i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Caracterfstiques mecaniques: 
- Resistencia a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistencia a la pressi6 interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Ca racterfstiq ues ffsiq ues: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracci6 longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743 . 
- Grau de gelificaci6: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superffcie de la proveta d' acord amb 
assaig UNE-EN 580. 
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Els junts d'estanque·itat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Els elements hand' anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'lm. de forma que sigui 
!legible despres d'emmagatzemar-los, exposici6 a l'intemperie i instal·laci6, i mantenir-se !legible durant 
la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre 
l'aptitud del tub . 
El tub ha d'anar marcat amb la seguent informaci6 com a minim: 
- Numero normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Norn i/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diametre exterior nominal i gruix de la paret 
- Pressi6 nominal 
- lnformaci6 del fabricant (perfode de fabricaci6 i nom o codi de la ciutat de fabricaci6 si el fabricant 
produeix en diferents ciutats). 
- Numero de la lfnia d'extrusi6 
Tolerancies: 
- Diametre exterior: 

- 25-32-40-50: 0,2 mm. 
- 63-75-90: 0,3 mm. 
- 110-125: 0,4 mm. 
- 140-160: 0,5 mm 
- 180-200: 0,6 mm 
- 225: 0,7 mm 
- 250: 0,8 mm 
- 280: 0,9 mm 
-315: 1,0 mm 
- 355: 1,1 mm 
-400: 1,2mm 
- 450: 1,4mm 
- 500: 1,5 mm 
- 560: 1,7 mm 
- 630: 1,9 mm 
- 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Gruix parets: es variable depenent del diametre i la pressi6 admissible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIO 
L'aspecte de la superficie interna i externa dels tubs ha d'e sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, 
i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicaci6: 
- "D" codi per a area d'aplicaci6 que es situa a menys d'lm de l'edifici ion els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d'evacuaci6 d'aigues residuals de d'edifici. 
- "U" codi per a area d'aplicaci6 que es situa a mes d'lm de I' edifici al que es connecta el sistema de 
canalitzaci6 enterrada. 
Caracteristiques mecaniques: 
- Resistencia a l'impacte: d'acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 
Caracterfstiques fisiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 Q(. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracci6 longitudinal en ca lent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificaci6: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superficie de la proveta d'acord amb 
assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanque"itat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
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Els elements hand' anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui !legible despres 
d'emmagatzemar-los, en exposici6 a l' intemperie i en la instal·laci6, i mantenir-se I legible durant la vida 
del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud 

del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la segi.ient informaci6 com a mfnim : 
- Numero normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'area d'aplicaci6 {U o UD} 

- Norn i/o marca comercial 
- Dimensi6 nominal 
- Gruix mfnim de la paret o SDR 

- Material {PVC-U} 
- Rigidesa anular nominal 

- lnformaci6 del fabricant (perfode de fabricaci6 i nom o codi de la ciutat de fabricaci6 si el fabricant 
produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si es el cas) 

Tolerancies: 
- Diametre exterior: 

- 110-125: 0,3mm. 

-160: 0,4 mm 
- 200-250: 0,5 mm 

- 315 : 0,6 mm 

- 355-400: 0, 7 mm 

-450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 

- 710: 1,2mm 

- 800: 1,3 mm 

- 900: 1,5 mm 

- 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: es variable depenent del diametre i la serie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Longitud util o efectiva no ha d'esser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfra en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relaci6 a l'eix del tub. d'acord 
amb UNE-EN 1401-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra ambles condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral-lelament sobre superff cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o 

be situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitja de separadors. L'al<;:aria de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUB DE FORMACIO HELICO.fDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

TUB DE PVc-u· PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizaci6n en materiales plasticos para saneamiento enterrado o 

aereo con presi6n. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubas, 
accesorios y el sistema . 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalizaci6n en materiales plasticos para conducci6n de agua. 

Poli{Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U) . Parte 2: Tubas 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIO 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizaci6n en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin 

presi6n. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubas, accesorios y 

el sistema. 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIO: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BO - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA 

BOD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDDZ51DO,BDDZAHDO. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors materials 

complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements seguents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S'han considerat els materials seguents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa ductil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La pe~a ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulaci6 de vianants i/o de vehicles, s'han 

de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seguents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades names per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superffcies semblants, arees d'estacionament i aparcaments 

de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vora ls i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'exten en un 

maxim de 0,5 m sabre la cal~ada i 0,2 m sabre la vorera 
- Classe D 400: Cal~ades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehfcles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 

etc.). 
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- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossi6. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metal·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formig6, o qualsevol altre material, ambd6s han de tenir una 
adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir scroll al 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posici6 contra el desplac;ament degut al transit amb 
una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels seguents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una caracterfstica espedfica en el diseny 
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 posici6 correcta de la tapa o reixa en relaci6 amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressi6 del recolzament 
corresponent a la carrega 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'alc;aria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
minim de 100 mm. 
La superffcie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, names les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superffcie c6ncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funci6 del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diametre mfnim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre: 
- Gra6 d'acer galvanitzat 
- Gra6 de fosa 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansi6 per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir 
les especificacions seguents: 
- Uno dos elements: 
- Pas lliure <= 400 mm:=< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm:=< 9 mm 
- Treso mes elements: 

Franquicia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquicia de cada element individual:<= 5 mm 
Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900) : >= SO mm 
Tolerancies: 
- Planar:± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Guerxament: ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilaci6, aquests han de complir les condicions segi.ients: 
Superficie de ventilaci6: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superffcie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure 

Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilaci6: 
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Ranures: 
Llargaria: <= 170 mm 

- Amplaria: 
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm 

Forats: 
Dia metre: 

- 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 ta near 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 mfnim de 1009. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contfnua que ha de cobrir a !'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 bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formig6 armat, les arestes i superficies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
ca lent. 
- A 15: >= 2 mm 

B 125: >= 3 mm 
- C 250: >= 5 mm 

D400: >=6mm 
E 600 i F 900: A determinar en funci6 de cada disseny 

Gruix mfnim de fosa o d'acer: 
Resistencia caracterfstica a la compressi6 del formig6 despres de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 
- Classe A 15: >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formig6 de l'armadura d'acer: >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561} ode grafit 
esfero·idal (fosa nodular o ductil, conforme a la norma UNE-EN 1563}. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid ode qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gates 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 mes petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la pe<;:a hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistencia a tracci6 de la fosa, proveta cilfndrica (UNE 36-111}: >= 180 N/mm2 
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Duresa Brinell {UNE_EN_ISO 6506/1}: >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fosfor: <= 0,15% 
Contingut de sofre : <= 0,14% 

GRAO D'ACER GALVANITZAT: 
Gra6 de rod6 d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminaci6 en calent. 
El gra6 ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del gra6 han d'estar continguts en el mateix pla . 
La pe<;a ha d'estar protegida amb una galvanitzaci6 per immersi6 en ca lent . 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinu"itats, exfoliacions, etc. 
Resistencia a la tracci6: 340 - 500 N/mm2 
Umit elastic (UNE 7-474}: >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura: >= 23% 
Caracterfstiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat : = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501}: 85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5% 
- Adherencia (UNE 37-501}: sense exfoliacions ni despreniments 
- Continu"itat del revestiment (UNE 37-501}: sense despreniments 
Tolerancies: 

Dimensions: ± 2 mm 
- Guerxament: ± 1 mm 
- Diametre del rod6 : - 5% 

GRAO DE FOSA: 
Gra6 emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'apareixer en forma esfero"idal en una superffcie >= 85% de la pe<;a. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues de servei . 
A cada pe<;a ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistencia a la tracci6 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% 
Tolerancies: 
- Dimensions: ± 2 mm 
- Guerxament: ± 1 mm 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO: 
Pe<;a de goma sintetica amb un fleix d'acer d'expansi6 per a la uni6 de la pe<;a al pou de registre i una 
brida d'acer per a la uni6 de la pe<;a amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el 
tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, acids, 1'026 i les aigues residuals. 
El fleix d'expansi6 i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnetic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funci6. 
No ha de tenir porus. 
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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 conte i les 

seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posici6 horitzontal sabre superficies planes i rigides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves caracteristiques. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracterfstiques. 

GRAO: 

Subministrament: Empaquetats sabre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de !'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessaria 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 circulaci6n utilizadas par 

peatones y vehiculos. Principios de construcci6n, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundici6n gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

GRAO D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAO DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundici6n con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepci6n y suministro de 

piezas moldeadas. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I AN ELLS D'EXPANSIO: 

* UNE 53571:1989 Elast6meros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberias de suministro de 

agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de las materiales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions segi.ients: 

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 fabricaci6 

Referenda, marca o certificaci6 si en te 
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OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 
- Recepci6 del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 
- Comprovaci6 del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
- Assaig d'adherencia d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

- Determinaci6 de la massa per unitat de superffcie d'una pel·lfcula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptara l'us de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geometric o de pes, es rebutjara la pe~a assajada i s'incrementara 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiencies, fins al 100% 
del subministrament. 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS 

D07 - MORTERS I PASTES 

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0701641,D070A881. 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i cal~ si es el cas. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requere ixi l'exigencia de blancor 

Morters per a fabriques: 
- Resistencia a compressi6: <= 0,75 x Resistencia a compressi6 de la pe~a 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= Ml 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= MS 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2) : >= MS 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogenia i sense segregacions. 
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO 

Per a l'elaboraci6 i la utilitzaci6 del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta a bans de l'elaboraci6 del morter. 
No s'han de mesclar morters de composici6 diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C6digo Tecnico de la Edificaci6n Parte 
2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 
- lnspecci6 visual de les condicions de subministrament i recepci6 del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigencies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistencia a 
compressi6 {UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord 

a les condicions exigides. 
Els valors de consistencia i resistencia a compressi6 han de correspond re a les especificacions de projecte. 

F- PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 

F21 - DEMOLICIONS 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F219FBCO,F2194XK5,F2192C05,F2194JK5. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolici6 d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
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Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, 
i queen fer la demolici6 els lfmits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements segi.ients: 
- Vorada col·locada sobre terra o formig6 

Rigola de formig6 ode pa nots col·locats sobre formig6 
Paviment de formig6, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segi.ients: 
- Preparaci6 de la zona de treball 
- Demolici6 de !'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, ambles modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per 
la DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funci6 
dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci6 de l'us a que es destinin (transport a 
abocador, reutilitzaci6, eliminaci6 en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Tolerancies d'execuci6: 
- Replanteig: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

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 OT. 
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 minim: 

Metode d'enderroc i fases 
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecci6 de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
Manteniment i substituci6 provisional dels serveis afectats pels treballs 
Mitjans d'evacuaci6 i especificaci6 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·laci6 en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal ·laci6 i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada . 
L'execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formaci6 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 ve'ines, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 
L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
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i transport de productes de construcci6. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLA6, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 

acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Ord en de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artfculos del pliego de 
prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci6n de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol6gica de la Edificaci6n: NTE
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2225243. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 

mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecanics 
o amb utilitzaci6 d'explosius. 
L'execuci6 de la unitat d 'obra inclou les operacions segi.ients: 
- Preparaci6 de la zona de treball 

- Situaci6 dels punts topografics exteriors a l'excavaci6 
- Replanteig de la zona a excavar i determinaci6 de l'ordre d'execuci6 de les dames si es el cas 

- Excavaci6 de les terres 
- Carrega de les terres sobre cami6, contenidor, o formaci6 de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 
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Es considera terreny flu ix, el capa~ de ser foradat amb pala, que te un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capa~ de ser foradat amb pie (no amb pala), que te un assaig SPT entre 
20 i so. 
Es considera terreny de transit, el capa~ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pie), que 
te un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capa~ de ser foradat amb pala, que te un assaig SPT < 20, fins 
al capa~ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pie), que te un assaig SPT > SO sense re bot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que te un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la form a i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 

El fons de l'excavaci6 ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavaci6 no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavaci6 requereix l'aprovaci6 expHcita de la DF. 
Tolerancies d'execuci6: 

Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
Pia nor: ± 40 mm/m 
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talus de les cares laterals: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci6 de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de comen~ar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referenda exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topografiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracterfstiques seguents: 
- Amplaria: >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6% 
- El talus ha de ser fixat per la DF. 
La finalitzaci6 de l'excavaci6 de pous o rases per a fonaments ode lloses de fonamentaci6, s'ha de fer just 
abans de la col·locaci6 del formig6 de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si aixo no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavaci6 qualsevol element susceptible de formar un punt de resistencia local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons 
de l'excavaci6 per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavaci6. 
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la OF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
seguents: 
- S'hagi de treballar a dins 

Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

Tambe sempre que, per altres causes (carregues ve"ines, etc.) ho determini la OF. 
S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulaci6 d'aigua dins l'excavaci6. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigues superficials. 
Si apareix aigua en l'excavaci6 s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la . 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres ve"ines, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentaci6. Caldra verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fans de l'excavaci6. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mfnim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspend re els 
treballs i avisar la OF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavaci6 sense l'autoritzaci6 expressa de la OF. 
S'ha d'evitar la formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcci6. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportaci6 de terres per a correcci6 de nivells ha de ser la mf nima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificaci6 de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavaci6 es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acci6 
de la cullera o el martell, alertant de la presencia de serveis. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la OT, amidat com a diferencia entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de comenc;:ar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, 
ambles modificacions aprovades per la OF. 
No s'ha d'abonar l'exces d'excavaci6 que s'hagi produ"it sense l'autoritzaci6 de la OF, ni la carrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
lnclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci6 i quantes operacions faci falta 
per a una correcta execuci6 de les obres. 
Tambe estan inclosos en el preu el manteniment dels cam ins de comunicaci6 entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creaci6, i la seva eliminaci6, 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. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIO: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C6digo Tecnico de la Edificaci6n Parte 
2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
tecnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de 
prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci6n de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas de 
Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas lnstrucciones Tecnicas 
complementarias relativas a los capftulos IV,V,Vll,IX y X del Reglamento General de Normas Basicas de 
Seguridad Minera 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F228AMOO,F228LBOF. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensi6 redu"ida, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'us de la maquinaria amb els que normalment 
s'executa el terraple . 
S'han considerat els tipus segi.ients: 

Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal ·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de 
la construcci6 o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcci6 o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus 

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segi.ients: 
Preparaci6 de la zona de treball 

- Situaci6 dels punts topografics 
- Aportaci6 del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

Execuci6 del rebliment 
Humectaci6 o dessecaci6, en cas necessari 
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- Compactaci6 de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona 
exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracterfstiques. 
El gruix de cad a tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactaci6 exigit amb els mitjans 
que es disposen. 
En cap cas el grau de compactaci6 de cada tongada ha de ser inferior al mes alt que tinguin els sols 
adjacents, en el mateix nivell. 
La composici6 granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 
funci6 dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuaci6 d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composici6 granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a mfnim, al grau de compactaci6 previst expressat com a 
percentatge sabre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 
Tolerancies d'execuci6: 

Planar: ± 20 mm/m 
Nivells: ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIO DE TU BERi ES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 

La zona baixa a una al~aria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir materia organica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas 
de graves ode tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci6 de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referenda exteriors a la zona de treball, als qua ls s'hi han de referir totes les 
lectures topografiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 
L'ampliaci6 o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la uni6 amb 

el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de 

l'execuci6. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, 

iamb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es buscaria 
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la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut bptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada es superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjanc;ant l'addici6 i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 
perill d'erosi6. 
Despres de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'ultima s'hagi assecat be, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada segi.ient mes seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execuci6 de reblerts en contacte amb estructures de contenci6, les tongades situades a ambd6s 
costats de !'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactaci6 cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistencia necessaria . 
Quan s'utilitzi corr6 vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibraci6 . 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sabre de les capes en execuci6, fins que la compactaci6 s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcci6. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mfnim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la OF. 

RASA PER A INSTAL·LACIO DE TU BERi ES: 
El reb lert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal ·laci6 per la OF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produ"ir moviments ni danys a la canonada 
instal ·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposici6 prolongada del material a la intemperie . 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregaci6 i contaminaci6. En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superffcie de base o per 
inclusi6 de materials estranys, cal procedir a la seva eliminaci6 . 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminaci6 de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constitu"ida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells 
una superffcie contfnua de separaci6. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportaci6 del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcci6, i no esta inclbs en cas de que es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 par la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artfculos del pliego de 
prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcci6n de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar s6n les segi.ients: 

lnspecci6 visual de la base sobre la que s'assentara el reblert. 
lnspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra 

vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a !'admissible. 
- Control de l'estesa : comprovaci6 visual del gruix i amplada de les tongades d'execuci6 i control de la 
temperatura ambient. 
- Control de compactaci6. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amb una superffcie maxima de 150 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ {ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 
d'aplicaci6 de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103) . 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronaci6 del reblert, 
i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim. 

lnspecci6 visual per a detectar punts baixos capac;:os de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris queen cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribu'its en la secci6 transversal 
de la tongada . En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transici6 brusca 
de rigidesa, la distribuci6 dels punts de control de compactaci6 sera uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podra iniciar l'execuci6 del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracci6-compactaci6', la inspecci6 visual te una importancia 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa . 
La densitat obtinguda des pres de la compactaci6 en coronaci6 haura de ser superior al 100 % de la maxima 
obtinguda en el Proctor Modificat {UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha 
de ser >= a la de les zones contigi.ies al reple. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 
causes justificades, sols amb caracterfstiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactaci6 o substituci6 del 
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactaci6 estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovaci6 de la compactaci6 s'intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execuci6 incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligaci6 sera 
reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 

F23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2316701. 
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locaci6 d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecci6 del 10% 
fins al 100%, amb fusta o elements metal·lics. 
S'han considerat els elements seguents: 
- Apuntalament i estrebada a eel obert de 3 m d'alc;:aria, com a maxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplaria, com a maxim 
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 

Preparaci6 de la zona de treball 
- Col·locaci6 de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el proces d'excavaci6 

Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la OF. 

CONDICIONS GENERALS: 
La disposici6, les seccions i les distancies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la OT o, 
en el seu defecte, els que determini la OF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplac;:aments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

L'ordre, la forma d'execuci6 i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la OF. 
En el cas que primer es faci tota l'excavaci6 i despres s'estrebi, l'excavaci6 s'ha de fer de dalt a baix 
utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultaniament, l'excavaci6 s'ha de fer per franges horitzontals, d'alc;:aria 
igual a la distancia entre travesses, mes 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la maxima atenci6 en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diariament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment despres de 
pluges, nevades o gelades i han de reforc;:ar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.}, s'han de suspendre 
els treballs i avisar a la OF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superffcie amidada segons les especificacions de la OT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, par el que se aprueba el C6digo Tecnico de la Edificaci6n Parte 

2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
* Orden de 29 de diciembre de 1976 par la que se aprueba la Norma Tecnol6gica de la Edificaci6n: NTE
ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos 
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 

F2R - GESTIO DE RESIDUS 

F2R3- TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2R3503A. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gesti6 dels residus generats en l'obra: residu de construcci6 o demolici6 o 
material d'excavaci6. 
S'han considerat les operacions seguents: 

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavaci6 o residu de construcci6 o 
demolici6 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS: 
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries 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 rec6rrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequacies a la 
maquinaria que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavaci6 o del rebaix, o residus de la construcci6, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pia de Gesti6 de Residus de la Construcci6 i Enderrocs' 
de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc iamb el gruix de capa indicats al 'Pia de Gesti6 de Residus de la Construcci6 i 
els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funci6 del seu us, i cal que 
tinguin l'aprovaci6 de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pia de Gesti6 de Residus de la Construcci6 i els Enderrocs' i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·laci6 externa autoritzada, per tal de rebre 
el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim: 
ldentificaci6 del productor dels residus 
ldentificaci6 del posse'idor dels residus 
ldentificaci6 de l'obra de la qual prove el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra 

ldentificaci6 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gesti6 de valoritzaci6 o 
eliminaci6 final del residu, la identificaci6, cal indicar tarn be qui fara aquesta gesti6 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificaci6 segons codi LER 
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, prove"it dels 
elements que calen per al seu despla~ament correcte . 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els trajectes 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: 
La manipulaci6 dels materials s'ha de fer ambles proteccions adequacies a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavaci6 que Ii correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat 

previament 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 tebric excavat, amb els criteris segi..ients: 

- Excavacions en terreny flu ix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte : 20% 
- Excavacions en terreny de transit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, par el que se regula la producci6n y gesti6n de las residuos de 
construcci6n y demolici6n 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, par la cual se publican las operaciones de valorizaci6n y 
eliminaci6n de residuos y la lista europea de residuos. 
Correcci6n de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, par la que se publican las operaciones 
de valorizaci6n y eliminaci6n de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sabre la prevenci6n y reducci6n de la contaminaci6n del media 
ambiente produtida par el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construcci6 de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gesti6 dels residus de la construcci6 i demolici6, i el canon 
sabre la deposici6 controlada dels residus de la construcci6 . 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 

F2R - GESTIO DE RESIDUS 

F2RS - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE 
GESTIO DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F2R5423A. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gesti6 dels residus generats en l'obra: residu de construcci6 o demolici6 o 
material d'excavaci6. 
S'han considerat les operacions seguents: 
- Transport o carrega i transport del residu : material procedent d'excavaci6 o residu de construcci6 o 
demolici6 
- 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 maxim d'emmagatzematge: 6 mesas. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicaci6 del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els sfmbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar ta pats i protegits de la pluja i la radiaci6 solar excessiva. 
Els bidons que contenen lfquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posici6 
vertical i sabre cubetes de retenci6 de liquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sabre un terra impermeabilitzat. 

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS: 
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els veh icles 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 rec6rrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequacies a la 
maquinaria que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavaci6 o de l rebaix, o residus de la construcci6, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pia de Gesti6 de Residus de la Construcci6 i Enderrocs' 

de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc iamb el gruix de capa indicats al 'Pia de Gesti6 de Residus de la Construcci6 i 
els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funci6 del seu us, i cal que 
tinguin l'aprovaci6 de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pia de Gesti6 de Residus de la Construcci6 i els Enderrocs' i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-laci6 externa autoritzada, per tal de rebre 
el tractament definitiu. 
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El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mfnim: 
- ldentificaci6 del productor dels residus 
- ldentificaci6 del posse·idor dels residus 
- ldentificaci6 de l'obra de la qual prove el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra 

ldentificaci6 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gesti6 de valoritzaci6 o 
eliminaci6 final del residu, la identificaci6, cal indicar tambe qui fara aquesta gesti6 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificaci6 segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

C.ARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, prove·it dels 
elements que calen per al seu desplac;:ament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els trajectes 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: 
La manipulaci6 dels materials s'ha de fer ambles proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavaci6 que Ii correspongui, incrementat amb 
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tecniques, o qualsevol altre acceptat 
previament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, par el que se regula la producci6n y gesti6n de las residuos de 
construcci6n y demolici6n 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, par la cual se publican las operaciones de valorizaci6n y 
eliminaci6n de residuos y la lista europea de residuos. 
Correcci6n de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, par la que se publican las operaciones 
de valorizaci6n y eliminaci6n de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sabre la prevenci6n y reducci6n de la contaminaci6n del media 
ambiente producida par el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construcci6 de 
Catalunya (PROGROC}, es regula la producci6 i gesti6 dels residus de la construcci6 i demolici6, i el canon 
sabre la deposici6 controlada dels residus de la construcci6. 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS 

F2R - GESTIO DE RESIDUS 
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F2RA - D1SPOSICl6 DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2RA63GO,F2RA7LPO. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gesti6 dels residus generats en l'obra: residu de construcci6 o demolici6 o 
material d'excavaci6. 

S'han considerat les operacions segi.ients: 

- Deposici6 del residu no reutilitzat en la instal·laci6 autoritzada de gesti6 on se Ii aplicara el tractament 

de valoritzaci6, selecci6 i emmagatzematge o eliminaci6 

DISPOSICIO DE RESIDUS: 

Cada fracci6 s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se Ii apliqui el tipus de 

tractament especificat en la DT: valoritzaci6, emmagatzematge o eliminaci6 . 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: 

La manipulaci6 dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequacies a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIO: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIO DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposici6 de cada tipus de residu al centre corresponent. 

lnclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 

pagament del qua I queda suspes segons la Llei 7 /2011 . 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informaci6 necessaria per complimentar 

el certificat de disposici6 de residus, d'acord amb !'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, par el que se regula la producci6n y gesti6n de las residuos de 
construcci6n y demolici6n 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, par la cual se publican las operaciones de valorizaci6n y 

eliminaci6n de residuos y la lista europea de residuos. 

Correcci6n de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, par la que se publican las operaciones · 

de valorizaci6n y eliminaci6n de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sabre la prevenci6n y reducci6n de la contaminaci6n del media 

ambiente producida par el amianto . 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financ;:ament de les infraestructures de gesti6 dels residus i dels canons 
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sabre la disposici6 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 gesti6 de residus de la construcci6 de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gesti6 dels residus de la construcci6 i demolici6, i el canon 
sabre la deposici6 controlada dels residus de la construcci6 . 

F9 - PAVIMENTS 

F93 - BASES 

F935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9351916. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formaci6 de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, rea litzada a central, de material 
granular, ciment, aigua i, eventualment additius. 
S'han considerat els tipus seguents, en funci6 del tipus de material granular utilitzat: 
- Base o subbase de sol-ciment 

Base o subbase de grava-ciment 
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 
- Preparaci6 i comprovaci6 de la superffcie d'assentament 
- Estesa de la mescla 

Prefissuraci6, quan sigui necessari 
- Compactaci6 i acabament 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superffcie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
El gruix de la capa de sol-ciment o grava-ciment complira el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de 
ferm i 6.3 IC Rehabilitaci6 de ferms i en cap cas sera inferior a 20 cm . 

Despres de la compactaci6 la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat maxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 

Resistencia a la compressi6 al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41: 
- Sol-ciment : 

- Cali;:ada i vorals: 2,5 <=RC<= 4,5 
- Grava-ciment: 

- Cali;:ada: 4,5 <= RC<= 7,0 
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0 
La superffcie de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions 
iamb els pendents adequats. 
fndex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330) : Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG 

3/75 modificat per ORDEN FOM 2523/2014. 
Tolerancies d'execuci6 : 

- Rasant : + 0, - 15 mm de la teorica 
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- Amplaria: ± 10 cm de la prevista en els planols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

S'han d'aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 2c. 
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 2c o puguin produir-se gelades. 
- Quan es produeixin precipitacions atmosferiques intenses. 
La barreja del material granular i el ciment es realitzara a central que ha de complir les prescripcions de 
!'article 513 del PG3 vigent. 
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessaries per reduir al minim la 
segregaci6 i les variacions d'humitat. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sabre la que ha d'assentar-se te les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execuci6 de la partida 
d'obra, d'acord ambles instruccions de la DF. 
En epoca seca i calorosa, quan sigui previsible una perdua d'humitat del material granular i abans de la 
seva extensi6, es regara lleugerament la superficie de suport evitant que quedi entollada. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar ten int cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que despres del piconatge s'obtingui el gruix 
previst a la DT, ambles tolerancies establertes. 
En cap cases permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactaci6. 
Sempre que sigui possible l'extensi6 s'ha de fer a tota l'amplaria. Quan no es pugui s'ha de comen<;ar per 
la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals. 
No s'han de col-locar franges contigi.ies quan no es pugui garantir que la compactaci6 i acabat de la segona 
franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF permeti 
l'execuci6 d'un junt de construcci6 longitudinal. 
Es realitzara una prefissuraci6 longitudinal en els seguents casos: 
- Carreteres amb categoria de transit TOO a T2: 
- Amplada capa estesa: > 4 m 
- Superficie cal~ada: > 70.000 m2 

Resta dels casos: 
- Amplada capa estesa: > 5 m 
Es fara una prefissuraci6 transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 
IC Rehabilitaci6 de ferms o quan ho indiqui la DF. 
Per a aixo, abans de comen~ar la compactaci6, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que 
han de complir el segi.ient: 

Fondaria: > = 2/3 gruix de la capa 
- Separaci6 junts transversals: 3 a 4 m 
La compactaci6 s'ha de fer de form a continua i sistematica durant el termini de treballabilitat de la mescla 
i disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Quan l'extensi6. es realitzi per franges, la zona de compactaci6 ha d'incloure, com a minim, 15 cm de 
!'anterior. 
Durant la compactaci6 i especialment en temps sec i calor6s la superffcie s'ha de mantenir humida . 
A qualsevol secci6 transversal, la compactaci6 ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de 
treballabilitat de la capa contigua executada previament. 
Un cop acabada la compactaci6, no es permet el recrescut, pero si el reperfilat i recompactaci6 de les 
zones que superin la superffcie teorica. 
Quan el proces constructiu s'aturi per mes temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i 
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sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals . 
Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplaria total i no es pugui 

compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent. 
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superffcie quedi vertical, tractant la vora segons 

les indicacions de la DF. 

Els equips utilitzats per a la realitzaci6 dels treballs (extensi6, compactat i execuci6 de junts en fresc) 

compliran les especificacions de !'article 513 del PG3 vigent. 
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a 

aquestes aplicacions. Aquesta operaci6 s'ha de fer immediatament despres de la compactaci6 i en un 

termini maxim de 3 h des de la seva finalitzaci6 . 

No es permet la circulaci6 de vehicles sabre la capa du rant un perfode mfnim de 3 dies i de 7 dies quan es 

tracti de vehicles pesats. 

L'extensi6 d'una capa superior no s'ha de fer a bans de transcorreguts 7 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

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

No es d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No es d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura 
al transit. 

L'abonament dels treballs de preparaci6 de la superffcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 

capa subjacent. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 par la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 

obras de carreteras y puentes {PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, par la que se actualizan determinados artfculos del pliego 

de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a 

firmes y pavimentos, ya seiializaci6n, balizamiento y sistemas de contenci6n de vehfculos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, par lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la lnstrucci6n Tecnica de Carreteras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar s6n les segi.ients: 

- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra: 
Execuci6 d'un tram de prova, per a comprovar la formula de treball, el funcionament dels equips, 

especialment el de compactaci6 i el de prefissuraci6 i la conformitat del material tractat. 

Durant el proces d'abocament, estesa i prefissuraci6: 

- lnspecci6 visual de l'aspecte de la mescla a la descarrega del cami6. 

- Gruix estes mitjans:ant punx6 graduat. 

Forma d'actuaci6 de !'equip de prefissuraci6 i formaci6 dels junts en fresc. 

- Durant el proces de compactaci6 : 

- Forma d'actuaci6 de !'equip de compactaci6: 

Nombre i tipus de compactadors 
- Dispositius d'humectaci6 i neteja 
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Llast i massa total dels compactadors, i pressi6 d'inflat de les rodes dels compactadors de pneumatics 
- Assaigs (en emplai;:aments aleatoris, frequencia: 7 mesures per lot): 

Humitat, segons UNE 103300 
Densitat 'in situ', segons UNE 103503 o UNE 103900 
Durant el proces de curat i protecci6 superficial: 

- Es controlara que la capa romangui humida fins a l'extensi6 del producte de curat, perb sense que es 
produeixin embassaments. 

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Durant el proces de compactaci6, els punts de determinaci6 de la densitat i humitat s'escolliran de forma 
aleatbria repartits en tota la superficie de la capa. 

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no s6n satisfactoris, es procedira a la realitzaci6 de successius 
trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la formula de treball, als equips utilitzats i/o 
procediments d'execuci6 fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considerara com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seguents: 
Una longitud de 500 m de cali;:ada 
Una superficie de 3.500 m2 de cali;:ada 
La fracci6 constru'ida diariament 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 
Determinaci6 de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjani;:ant l'extracci6 de testimonis com a mfnim 

en 6 punts escollits aleatbriament per cada lot. 
Determinaci6 de la resistencia a compressi6 simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, als 7 

dies de la seva fabricaci6. 
- Control de la regularitat superficial mitjani;:ant la determinaci6 de l'fndex de Regularitat Internacional 
(IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, amb 1 determinaci6 per hm. 

Determinaci6 del gruix mitjani;:ant l'extracci6 de testimonis com a mfnim en 6 punts escollits 
aleatbriament per cada lot. 
- Comparaci6 entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el 
cas que n'hi hagi i vores de perfils transversals. 
- Aspecte de la superficie acabada en perfils transversals cada 20 m. 
- Verificaci6 de l'amplada de la capa. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilfndrics, i s'extrauran en 

emplai;:aments aleatoris. Els orificis produ'its s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el 

utilitzat a la resta de la capa, el qual sera correctament enrasat i compactat. 
Les provetes per a determinaci6 de la resistencia a compressi6 simple es fabricaran i conservaran d'acord 
amb la norma UNE-EN 13286-51. 

CONTROL DE L'OBRAACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control definit (500 m de cali;:ada, 3.500 m2 de cali;:ada o fracci6 constru'ida diariament) 
s'acceptara o rebutjara globalment. 
Les condicions d'acceptaci6 s6n les segi.ients: 

Densitat: 
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- Acceptaci6: 

- La densitat mitjana obtinguda per lot es >= 98% de la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
- Addicionalment: <=l individu de la mostra te resultats inferiors en mes de 2 punts percentuals a la 
densitat especificada. 

- Actuaci6 en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent. 
- Resistencia mecanica: 
- Acceptaci6: 
- La resistencia mitjana de les provetes del lot als 7 dies, es superior a la minima i inferior a la maxima 
de les referenciades. 

- Addicionalment: cap resultat individual sera inferior en mes d'un 20% a l'especificat. 
- Actuaci6 en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent. 
- Gruix: 
- Acceptaci6: 

El gruix mitja obtingut no es inferior a l'especificat en els Plecs i Planols del Projecte. 
- Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en mes d'un 10% a l'especificat. 
- Actuaci6 en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 vigent. 
- Rasant: 
- Acceptaci6: 

La diferencia de cota entre la superficie obtinguda i la teorica establerta en els Planols de Projecte no 
supera les tolerancies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que retinguin aigua. 
- Actuaci6 en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 vigent. 
- Regularitat superficial: 
- Acceptaci6: 

Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els limits que 
estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent. 
- Actuaci6 en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent. 

F9 - PAVIMENTS 

F96 - VORADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F967AE9F. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formaci6 de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra segUents: 
- Vorada de peces pedra ode formig6 col·locades sabre base de formig6 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN' 
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segUents: 
- Preparaci6 i comprovaci6 de la superficie d'assentament 
- Col·locaci6 del formig6 de la base 
- Col·locaci6 de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
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- Col·locaci6 previa, aplomat i anivellat 

Fixaci6 definitiva i neteja 

VORADA DE PEDRA O FORMIGO: 

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 ·locaci6 sobre base de formig6, ha de quedar assentada 5 cm sabre el llit de formig6. 

Dimensions de la base de formig6 (al seu cas): 

- Amplaria de la base de formig6: Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formig6: 4 cm 

Pendent transversal: >= 2% 

Tolerancies d'execuci6: 

Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

Nivell: ± 10 mm 

Pia nor: ± 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 rfgola l'alc;:aria 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 ambles pates d'ancoratge. 

La uni6 de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perfmetre. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els S°C i els 40°C i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als qua ls s'hi han de referir totes les 

lectures topografiques. 

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

L'abocada del formig6 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'autoritzaci6 i les indicacions explfcites 

de la DF. 

Les peces s'han de col·locar a bans que el formig6 comenci el seu adormiment. 

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

superffcie del formig6. Aquest proces ha de ser, com a minim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 

Abans de comenc;:ar els treballs es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El proces de col-locaci6 no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posara especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les caracterfstiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

VORADA RECTA: 

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control mes destacables s6n els seguents: 

- Control d'execuci6 i acabats de la base de formig6 sabre la que es col·loquen les peces de vorada ode 
rigola . 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locaci6. 

- lnspecci6 visual del procediment d'execuci6, d'acord ales condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control mes destacables s6n els seguents: 
lnspecci6 visual de la unitat acabada. 

- Comprovaci6 topografica 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. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades. 

F9 - PAVIMENTS 

F9F- PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9FSUC10. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formaci6 de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col ·locaci6 seguents : 

- Paviment de llambordins sabre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sabre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

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

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 
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En paviments col·locats sobre !lit de sorra i rejuntats amb morter: 
Preparaci6 i comprovaci6 de la superffcie d'assentament 

- Col·locaci6 del !lit de sorra 
- Compactaci6 i col·locaci6 de les peces 

Rejuntat de les peces amb morter 
Neteja, protecci6 del morter i cura 

En la col-locaci6 sobre !lit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparaci6 i comprovaci6 de la superffcie d'assentament 
- Col·locaci6 del !lit de sorra 
- Col ·locaci6 i compactaci6 dels llambordins 

Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactaci6 final dels llambordins 
- Escombrat de l'exces de sorra 
En la col·locaci6 de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

Preparaci6 i comprovaci6 de la superffcie d'assentament 
- Col-locaci6 de la base de morter sec 

Humectaci6 i col·locaci6 dels llambordins 
- Compactaci6 de la superffcie 

Humectaci6 de la superffcie 
Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col ·locaci6 amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 
- Comprovaci6 del nivell de la base de formig6 

Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col-locaci6 de les peces amb morter de consistencia tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'exces. 

CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superffcie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara mes polida o mes 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'us restringit pel CTE no s'admetran les discontinu'itats seguents 
en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- lmperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de mes de 6 mm 

Els desnivells que no superin els SO mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
En les zones interiors de circulaci6 de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diametre 

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

Pendent transversal (paviments exteriors) : >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauran de respectar els junts propis del suport. 
En el paviment de !loses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 
superficia Is. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces: <= 8 mm 
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Tolerancies d'execuci6: 
- Nivell: ± 12 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superffcie del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segi.ients a la seva col·locaci6 o el que indiqui la OT. 

COL·LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereologiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit 
de sorra . 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sabre del nivell definitiu. 
CoHocades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina . 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactaci6 amb 2 o 3 passades de pic6 vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat a bans d'obrir-lo al transit. 

COL·LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEU RADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < S0 C. 

Els llambordins s'han de col ·locar sabre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Un cop coHocades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Despres s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superffcie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segi.ients. 
COL·LOCACIO AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 

Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 
l'adherencia. 

El morter tindra consistencia tova i la llosa ha de quedar recolzada sabre morter en tota la superffcie. 

El rebliment de junts amb sorra es realitzara per successives escombrades. 
S'evitara el pas del personal durant els segi.ients dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles 

auxiliars de l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superffcie executada d'acord amb les especificacions de la OT, amb deducci6 de la superffcie 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris segi.ients: 
Paviments exteriors: 

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

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
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Aquests criteris inclouen l'acabament especffic dels acords a les vores, sense que comporti l'us 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. 

F9 - PAVIMENTS 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

F9Hl - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9H111C1. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa tipus formig6 bitumin6s, resultat de la combinaci6 d'un betum asfaltic, granulats amb 
granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partfcules del 
granulat quedin recobertes per una pel-lfcula homogenia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a 
una temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 

Estudi de la mescla i obtenci6 de la formula de treball i aprovaci6 d'aquesta per la DO 
Realitzaci6 del tram de proba i aprovaci6 d'aquest per la DO 

- Comprovaci6 de la superffcie d'assentament 
Extensi6 de la mescla 

- Compactaci6 de la mescla 
Execuci6 de junts de construcci6 
Protecci6 del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 
La superffcie acabada ha de ser de textura homogenia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 

segi.ients: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'lndex de Regularitat Internacional {IRI}, segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-0M, obtingut segons l'indicat 
en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el metode volumetric (UNE-EN 13036-
1} i la resistencia al lliscament transversal (UNE 41201 IN} han de ser iguals o mes grans que els valors de 
la taula 542.15 del PG 3. 
Tolerancies d'execuci6: 
- Amplaria del semiperfil: No s'admeten amplaries inferiors a les teoriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm 
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Nivell de la capa base: ± 15 mm 
- Gruix de la capa : No s'admeten gruixos inferiors al teorics 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

L'equip de treball, central de fabricaci6, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactaci6, ha 
de complir les especificacions de !'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tecniques Particulars. La OF ha de determinar si es pot acceptar la realitzaci6 del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcci6. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si es acceptable o no la formula de 
treball i si s6n acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execuci6 del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondencia, al seu cas, entre els metodes de 
control de la dosificaci6 del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tecniques Particulars, i altres metodes rapids de control. 
Excepte autoritzaci6 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 lfmit sera de 8QC. Amb vent intens, despres de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de 
poder augmentar aquests limits, en funci6 dels resultats de compactaci6 obtinguts. Tampoc es permet la 
posada a l'obra en cas de precipitacions atmosferiques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superffcie sabre la que ha d'assentar-se te les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superffcie hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tole rabies, s'han de corregir a bans de l'execuci6 de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sabre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als 
articles 510 i 513 del PG-3. Sabre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimaci6 o d'adherencia, 
que ha de complir l'especificat en els articles 530 6 531 del PG-3. 
Si la superffcie estigues constitu'ida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran 
d'eliminar mitjarn;:ant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra. Es comprovara especialment que transcorregut el plac;: de rotura del 
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superffcie. Tambe, si ha passat mol temps 
des de la aplicaci6, es verificara que la seva capacitat d'uni6 amb la mescla bituminosa no ha disminu·,t de 
forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podra ordenar la execuci6 d'un reg 
d'adherencia adicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comenc;:ant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continu'itat possible, per franges horitzontals. L'amplaria de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible . 
Despres d'haver estes i compactat una franja, s'ha d'estendre la segUent mentre la vora de la primera es 
trobi encara ca lent 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 superffcie 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 secci6 
transversal indicades a la DT del Projecte, ambles tolerancies indicades a l'epfgraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continu'itat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producci6 
de la central de fabricaci6 de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovara 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 formula de treball per a l'inici de compactaci6, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulaci6, per a carreteres amb calc;:ades separades amb superffcies a 
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensi6 de qualsevol capa bituminosa a ample complet, 
treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
A la resta de situacions, despres d'haver estes i compactat una franja, s'estendra la segUent mentre la 
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vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executara 
un junt longitudinal. 
La compactacio s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcio dels resultats del tram de proves fins 
que se assoleixi la densitat especificada a l'epigraf 542.7.1. S'haura de fer a la temperatura mes alta 
possible sense superar la maxima prescrita a la formula de treball i sense que es produeixin desplac;:aments 
de la mescla estesa, i es continuara, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva 
temperatura no sigui inferior a la minima prescrita a la formula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxu i en mescles 
bituminoses amb addicio de cautxu, es continuara obligatoriament el proces de compactacio fins que la 
temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la formula de treball, encara que s'hages assolit 
previament la densitat especificada a l'epigraf 542. 7 .1. 
La compactacio s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si l'estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactacio per tal 
que inclogui 15 cm de !'anterior, com a minim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat mes proxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direccio s'han de fer sabre 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 compactacio estiguin nets i, si es precfs, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a 
un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplac;:ades a un minim de 15 cm un de 
l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigues, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fas superior al 
minim fixat en la formula de treball per acabar la compactacio, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superffcie plana i vertical. Se Ii ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherencia segons !'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsio suficientment. A 
continuacio, s'ha d'escalfar el junt i estendre la seguent 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 compactacio. 
La capa executada names es pot obrir a la circulacio quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu 
gruix, o be, previa autoritzacio de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60QC. En aquest cas s'han d'evitar 
les parades i canvis de direccio sabre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de 
cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparacio de la superffcie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No son d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacio o d'adherencia. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, par lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la lnstruccion Tecnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 par la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes {PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, par la que se actualizan determinados artfculos del pliego de 
prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a 
firmes y pavimentos, ya senalizacion, balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en ca lent. Execuci6 d'un tram de 
prova, per comprovar: 

La formula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma especffica d'actuaci6 dels equips 

La correspondencia entre els metodes de control de fabricaci6 i els resultats in situ 
En l'execuci6 d'una capa: 
- lnspecci6 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 transferencia 

Presa de mostres i preparaci6 de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima del granulates 
22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i 
al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors seguents: 
- 500 m de cal~ada 
- 3.500 m2 de cal~ada 
- la fracci6 constru·ida diariament 

Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat a parent segons UNE-EN 12697-6 amb el metode d'assaig de l'annex B de l'UNE
EN 13108-20 

Determinaci6 per a cada lot de la densitat de referenda per a compactaci6 
Dosificaci6 del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la frequencia que estableixi el DO, sabre les 

mostres de les provetes 
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la frequencia que estableixi el DO, 
sabre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjan~ant punx6 graduat amb la frequencia que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectaci6, neteja i protecci6 dels compactadors 

El llast, pes total i en el seu cas, pressi6 d'inflament dels dels compactadors 
La frquencia i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superffcie de la capa en acabar la compactaci6 
Aquests controls es faran d'acord ambles indicacions de l'epfgraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerara un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar els seguents 
criteris: 
- 500 m de cal~ada 
- 3.500 m2 de cal~ada 
- la fracci6 constru·ida diariament 
Extracci6 de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre mes gran o igual a 3 per lot per determinar: 

Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20 
Comprovaci6 d'adherencia entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h despres de la seva execuci6 i 
abans d'estendre la capa seguent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epfgraf 542 .9.4 del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
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Determinaci6 de la resistencia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la obra, abans de 

la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epfgraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRAACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 
Els criteris d'acceptaci6 o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels 

parametres de control son els indicats a l'epfgraf 542.10 del PG 3. 

F9 - PAVIMENTS 

F9J - REGS SENSE GRANULATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9J13K40. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els seguents regs amb emulsions bituminoses: 

Reg d'imprimaci6 (IMP) 
Reg d'adherencia (ADH) 

Reg de cura (CUR) 
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 

En el reg d'imprimaci6 ode cura amb emulsi6 bituminosa: 
Preparaci6 de la superficie existent. 

- Aplicaci6 del lligant bitumin6s. 
Eventual extensi6 d'un granulat de cobertura. 

En el reg d 'adherencia: 
Preparaci6 de la superficie existent. 

- Aplicaci6 del lligant bitumin6s. 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribuci6 uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada sense lligant 

o producte de cura. 

REG D'IMPRIMACIO: 
Estara efectuat amb alguna de les seguents emulsions bituminoses: 

- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 

Dotaci6 del lligant: 
- Quantitat que sigui capa~ d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un periode de 24 h. 

En tots els casos: > = 500 g/m2. 

REG D'ADHERENCIA: 

El tipus d'emulsi6 utilitzada es trobara dins de les indicades a !'article 531 del PG3. 

Dotaci6 del lligant: 

En tots els casos: >= 200 g/m2. 
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- La capa superior es una mescla bituminosa discontfnua en ca lento drenant, o una capa tipus formig6 
bitumin6s: >= 250 g/m2. 
Adherencia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material 
tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382) : 

Una de les capes es de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 

REG DE CURA: 
El tipus d'emulsi6 utilitzada sera una de les seguents: 
- C6083 CUR 
- C6082 CUR 
Dotaci6 del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formaci6 d'una pel ·lfcula contfnua, uniforme i impermeable. 

En tots els casos: >= 300 g/m2. 

REG D'IMPRIMACIO ODE CURA: 
En els casos en que sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribuci6 uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de 
totes dues i estara exempt de tot tipus de materies estranyes. 
Ha de complir, a mes, les seguents condicions : 
- % material que passa pel tam is 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partfcules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 

Equivalent de sorra per a la fracci6 0/4 de !'arid, segons Annex AUNE-EN 933-8: > 40 
Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic 

La dotaci6 del granulat de cobertura : 
- La mfnima necessaria per a absorbir l'exces de lligant o per a garantir la protecci6 del reg sota l'acci6 
del transit . 

En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense materia solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perque quedin nets una vegada aplicat 
el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja . 
Aquest lfmit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la OF ho autoritzi . 
Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 

corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessaries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicara l'emulsi6 amb la dotaci6 i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitara la duplicaci6 de la dotaci6 en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposara lleugerament en la uni6 de dues franges. 

REG D'IMPRIMACIO: 
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superffcie existent, sense 
arribar a formar tolls. 
Es dividira la dotaci6 prevista per a la seva aplicaci6 en dues vegades, si la correcta execuci6 del reg ho 
requereix i la OF ho considera oportu. 
La seva aplicaci6 es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que 
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l'emulsi6 no perdi efectivitat com a element d'uni6. 
No es podra circular sabre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h seguents a 
l'extensi6 de l'arid de cobertura, si s'escau. 
L'arid de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sabre 
del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicaci6 del lligant. 
L'extensi6 es fara per mitjans mecanics de forma uniforme iamb la dotaci6 aprovada per la DF. 

REG D'ADHERENCIA: 
Si s'aplica sabre un paviment bitumin6s existent s'eliminaran previament els excesos de lligant i es 
repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta uni6 entre les capes bituminoses. 
La seva aplicaci6 es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produ'it 
el trencament de l'emulsi6, pero sense que hagi perdut efectivitat com a element d'uni6. 
Es prohibira la circulaci6 fins que s'hagi produ'it el trencament del lligant en tota la superffcie aplicada. 

REG DE CURA: 
S'aplicara despres de compactar la capa inferior, a bans de transcorregudes 3 h des de la seva finalitzaci6. 
Durant aquest temps la superffcie es mantindra humida. 
El granulat de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular transit per sabre 
del reg. L'extensi6 es fara per mitjans mecanics de forma uniforme iamb la dotaci6 aprovada per la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No s6n d'abonament els excessos laterals. 

DOTACIO EN KG/M2: 
m2 de superffcie amidada segons les especificacions de la DT. 
No s6n d'abonament els excessos laterals. 

REG D'IMPRIMACIO ODE CURA: 
Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Ord en de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 

obras de carreteras y puentes {PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artfculos del pliego 
de prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a 

firmes y pavimentos, ya seiializaci6n, balizamiento y sistemas de contenci6n de vehfculos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seguents: 

Una longitud de 500 m de cal~ada. 
Una superffcie de 3.500 m2 de cal~ada. 
La superffcie regada diariament. 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 
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- Dotaci6 mitjana del lligant residual mitjanc;:ant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en 

safata, en un nombre de punts >=3. 

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Les condicions d'acceptaci6 s6n les segi.ients: 

- Regs d'imprimaci6 i de cura: 

- Dotaci6 mitjana de lligant residual : ± 15 % de la prevista. 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els lfmits. 

- Regs d'adherencia: 

- Dotaci6 mitjana de lligant residual : + 15 %, -10 % de la prevista 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els lfmits fixats. 

Actuaci6 en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERENCIA: 

En els lots definits anteriorment, i despres d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques 

de control a realitzar s6n les segi.ients: 

- Adherencia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERENCIA: 

Les condicions d'acceptaci6 s6n les segi.ients: 

- Valor mitja de l'adherencia entre capes, en cada lot : 

- Una de les capes es de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor<= 25 % de 
6 MPa. 

- Dues capes intermedies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor<= 25 % de 4 MPa . 

Actuaci6 en cas d'incompliment: 

- Adherencia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla bituminosa 

superior i es reposara el reg d'adherencia i la capa esmentada . Per compte del contractista. 

- Adherencia m itjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzaci6 economica del 10 % de la mescla 

bituminosa superior. 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 - DRENATGES 

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD5J6FOE. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execuci6 de caixa per a embornals o interceptors, sabre solera de formig6. 

S'han considerat els materials segi.ients: 

- Caixa de formig6 

- Caixa de ma6 calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segi.ients: 

En caixa de formig6: 
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- Comprovaci6 de la superffcie d'assentament 
- Col·locaci6 del formig6 de la solera 

Muntatge de l'encofrat 
Preparaci6 de la trobada de la caixa amb el tub de desguas 

- Col·locaci6 del formig6 de la caixa 
Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formig6 
En caixa de ma6: 
- Comprovaci6 de la superffcie d'assentament 
- Col·locaci6 del formig6 de la solera 
- Col·locaci6 dels maons amb morter 

Preparaci6 de la trobada de la caixa amb el tub de desguas 
- Arrebossat i lliscat de !'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 fondaria 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-locaci6 del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 
zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Tolerancies d'execuci6: 

Desviaci6 lateral: 
Unia de l'eix: ± 24 mm 
Dimensions interiors:± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensi6 interior maxima 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 FORMIGO: 
El formig6 col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secci6 de !'element no ha de quedar disminu"ida en cap punt per la introducci6 d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
La resistencia caracterfstica del formig6 es comprovara d'acord amb !'article 86 de l'EHE-08 

CAIXA DE MAO: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superffcie 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 portland. 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 
Tolerancies d'execuci6: 

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

La superffcie exterior ha de quedar coberta sense discontinu'itats amb un esquerdejat ben adherit a la 
paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els S°C i els 40°C, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGO: 

No pot transcorrer mes d'l,5 hora des de la fabricaci6 del formig6 fins el formigonament, a menys que la 

DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alc;aria petita i sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAO: 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessaria 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 superficies 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 tecnicas generales para 
obras de carreteras y puentes {PG 3/75) 

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

prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la lnstruccion de carreteras 5.2-lC «Drenaje 
superficial» . 

Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstruccion de Hormig6n Estructural 
{EHE-08) . 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDS - DRENATGES 

FDSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar son les seguents: 
- Seguiment del proces de col·locaci6. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 
- lnspecci6 de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovaci6 de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD7 - CLAVEGUERES 

FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD7FC375,FD7FC376. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formaci6 de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs seguents: 

- Tub de PVC de formaci6 helico"fdal, autoportant, amb uni6 amb massilla 
- Tub de PVC de formaci6 helico"fdal, per anar formigonat, amb uni6 amb massilla 
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 
- Comprovaci6 del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col ·locaci6 de l'anella elastomerica, en el seu cas 

- Uni6 dels tubs 
- Realitzaci6 de proves sobre la tuberia instal·lada 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 

definit per a cad a tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composici6 i el gruix del qua I han de complir l'especificat 

en la DT. 
La uni6 entre els tubs amb anella elastomerica ha d'estar feta per penetraci6 d'un extrem dins de l'altre 

amb l'interposici6 d'una anella de goma col·locada previament a l'allotjament adequat de l'extrem de 

diametre exterior mes petit. 
La uni6 entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetraci6 d'un extrem dins de l'altre, 

encolant previament l'extrem de diametre exterior mes petit. 

El junt entre els tubs es correcte si els diametres interiors queden a Ii neats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressi6 de prova, han de resistir els esforc;:os mecanics i no han de produir 

alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada. 
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La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions termiques. 
En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les 
proves de pressi6 interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el 
seu plec de condicions. 
Distancia de la generatriu superior del tub a la superffcie: 
- En zones amb transit rodat: >= 100 cm 
- En zones sense transit rodat: >= 60 cm 
Amplaria de la rasa: >= diametre exterior+ SO cm 
Pressi6 de la prova d'estanquitat: <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col-locaci6 dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el nivell frea tic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descarrega i manipulaci6 dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el proces de col-locaci6 no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana la 
suspensi6 del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixo es de bona practica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calc;ar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior es lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locaci6 dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucci6 i s'ha d'assegurar el seu 
desguas. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introdu'it cap cos estrany a 
!'interior dels tubs. 
Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forc;ar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'uni6 dels tubs amb anella elastomerica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomerica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La uni6 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissi6 de carregues, la 

impermeabilitat i l'adherencia ambles parets. 
No s'han de muntar trams de mes de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressi6 interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables du rant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes 
i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzaci6 expressa de la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargaria instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
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Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzaci6 de les proves sabre la tuberia instal-lada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la lnstrucci6n de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FOB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDB27469. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solera de formig6 o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus seguents: 
- Solera de formig6 en massa, recte o amb forma de mitja canya . 
- Soleres de formig6 amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col·locats sabre un llit de form ig6. 
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovaci6 de la superficie d'assentament 
- Col·locaci6 del formig6 de base 
- Cura del formig6 
- Col·locaci6 dels llambordins de la solera 
- Col ·locaci6 de la beurada 
Solera de formig6: 

- Comprovaci6 de la superficie d'assentament 
- Col ·locaci6 del formig6 de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formig6 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de 
quedar plana. 
El formig6 ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa . 
La secci6 de la solera no ha de quedar disminu"ida en cap punt. 
La resistencia caracterfstica del formig6 es comprovara d'acord amb !'article 86 de l'EHE-08 

SOLERA DE FORMIGO: 
En la solera amb mitja canya, per sabre la solera, iamb el mateix formig6, s'ha de formar una mitja canya 
entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diametre que el tub de la conducci6 i 
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ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'al~aria de mig tub . 
Amplaria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub 
Tolerancies d'execuci6: 
- Desviaci6 lateral : 
- Unia de l'eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensi6 interior maxima 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) 
- Planar: ± 10 mm/m 

SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposici6 de les armadures han de ser les especificades a la 
DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substancies 
perjudicials. 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i 
encaixades horitzontalment sabre el llit de formig6. 
Els junts entre peces han de tenir el mfnim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm 
Tolerancies d'execuci6: 

Dimensions:+ 2%, -1% 
- Gruix del llit de formig6 : - 5% 
- Nivell de la solera: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formig6 s'ha de posar a l'obra a bans que s'inici"1 el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera 

que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

SOLERES DE FORMIGO AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adre~ar colzes excepte si es pot verificar que no es fa ran malbe. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mfnim i no han de produir fissures ni filtracions 
al formig6. La disposici6 dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col ·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a true de maceta a sabre 
del formig6 fresc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparacio de la superffcie d'assentament. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247 /2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstruccion de Hormigon Estructural 
(EHE-08) . 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDD1A529,FDDZ51D9,FDDZAHD4. 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formacio de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col-locacio dels elements 
complementaris. 
S'han considerat els materials segi.ients per a les parets del pou: 

Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 

Peces prefabricades de formigo agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, seguents. 

Bastiment i tapa 
- Grao d'acer galvanitzat 
- Grao de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansio 
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents: 
Parets: 
- Comprovacio de la superffcie de recolzament 

- Col/locacio de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovacio de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovacio de la superffcie de recolzament 
- Col·locacio del morter d'anivellament 

- Col·locacio del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el grao : 
- Comprovacio i preparacio dels punts d'encastament 
- Col ·locacio dels graons amb morter 

PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
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Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'acces han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locaci6 del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superffcie interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducci6. 
Tolerancies d'execuci6: 
- Secci6 interior del pou: ± 50 mm 
- Aplomat total: ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 
La paret ha d'estar constitu'ida per peces prefabricades de formig6 agafades amb morter, recolzades a 
sabre d'un element resistent. 
La pe~a superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa . 

PARET DE MAO: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sabre una solera de formig6. 
La superffcie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, 
i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polseg6s. 
Gruix dels junts: <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat : <= 2 cm 
Tolerancies d'execuci6: 

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

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superffcie exterior ha de quedar coberta sense discontinu'itats amb un esquerdejat ben adherit a la 
paret. 
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm 

BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sabre les parets de !'element que s'ha de tapar, 
anivellades previament amb morter. 

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sabre del bastiment a tot el seu perfmetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o be produir sorolls. 
Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixaci6 ha de garantir que names podra ser retirada per personal 
autoritzat i que no podra tenir despla~aments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix plaque el paviment perimetral i mantenir 
el seu pendent. 
Tolerancies d'execuci6: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
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Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

GRAO: 
El gra6 col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sblidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargaria d'encastament: >= 10 cm 
Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm 
Distancia vertical entre la superffcie i el primer gra6: 25 cm 
Distancia vertical entre l'ultim gra6 i la solera: 50 cm 
Resistencia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del gra6 (senzill): 

Deformaci6 sota carrega: = 5 mm 
Deformaci6 remanent: = 1 mm 
Resistencia a la tracci6 horitzontal: = 3,5 kN 

Resistencia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del gra6 (doble) : 
Deformaci6 sota carrega: = 10 mm 
Deformaci6 remanent: = 2 mm 
Resistencia a la tracci6 horitzontal: = 3,5 kN 

Tolerancies d'execuci6: 
Nivell: ± 10 mm 
Horitzontalitat: ± 1 mm 
Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
El proces de col·locaci6 no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 

material. 

PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre S°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 
La col·locaci6 s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAO: 

Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superffcies que els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operaci6 . 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

PARET PER A POU: 
m de fondaria amidada segons les especificacions de la OT. 
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4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 par la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, par la que se actualizan determinados artfculos del pliego de 

prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relatives a la construcci6n de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 

- Seguiment del proces de col-locaci6. 

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 

- Comprovacions de resistencia i deformaci6 a carregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre 

que es canvi'i de procedencia . 

- Comprovaci6 geometrica de les tolerancies d'execuci6 sabre un 10 % del graons col-locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 

- lnspecci6 de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovaci6 de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar s6n les seguents: 

- lnspecci6 visual de totes les peces col-locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzara sabre totes les unitats existents a l'obra . 

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades. 

Col·legiat num. 20.021 
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