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CONTRACTE DE SERVEIS DE REPARACIÓ DE TRAMS
PUNTUALS DE PAVIMENTS ASFÀLTICS

PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
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1. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE
L’objecte del present document és la definició dels materials, tipologia, seccions constructives, procediments
constructius, incloent els treballs especials, per al manteniment dels paviments asfàltics de les calçades de la
ciutat, atès l’estat en el que actualment s’hi troben com a conseqüència del seu deteriorament i envelliment pel pas
del temps.
L’Àmbit d’aplicació és tota la ciutat de Terrassa.
La durada del contracte és de 6 mesos.
L’inici del contracte serà el dia següent al de la data de formalització del contracte.

2. ABAST
L’abast d’aquest document són les reparacions més urgents i puntuals dels paviments asfàltics de la ciutat de
Terrassa.

3. CRITERIS GENERALS
En la reposició parcial o puntual de paviments de la via pública, s’utilitzaran paviments de les mateixes
característiques (valoració, qualitat, dimensió, disposició, etc.) que els existents.

3.1.

ACTUACIONS PUNTUALS DE REPARACIÓ SENSE MÀQUINA ESTENEDORA

Són aquelles actuacions que per urgència s’han realitzat amb asfalt en fred i que s’han de substituir per asfalt en
calent. Són actuacions d’escassa entitat que es duran a terme amb un equip mínim:
2 Oficials de 1a
1 Manobre/a especialista
1 Compressor amb dos martells pneumàtics
1 Plataforma vibrant
1 Màquina talladora radial
1 Màquina tallajunts
1 Camió grua de 13,5 t de PMA
Per garantir temperatura de la mescla es farà una aportació mínima de 3 tones de mescla asfàltica per a cada
mitja jornada o jornada completa.
Es considera mitja jornada a les actuacions de 4 hores en un mateix dia.
Es considera jornada completa a les actuacions de 8 hores en un mateix dia.
Les actuacions es duran a terme preferentment en els períodes de 9.15 a 13.15 h i de 14.15 a 18.15 h.
En cas que excepcionalment es realitzin treballs en dissabtes, diumenges i festius i/o horari nocturn, s’aplicarà el
preu unitari corresponent.

3.2.

TIPOLOGIES D’ACTUACIONS AMB MÀQUINA ESTENEDORA

Les actuacions que es realitzen a la via pública poden tenir diferents nivells d’intensitat segons el grau de
deteriorament existent i de la IMDp del carrer a actuar.
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Es poden fer actuacions superficials, actuant només en la primera capa del paviment, o pot ser necessari realitzar
actuacions on sigui necessari demolir les capes existents i es reposaran totes les capes de la secció del paviment.
En funció de la tipologia d’actuació a realitzar tant el procediment constructiu, com els espessors, com els
materials poden ser diferents.
En el cas en que la capa asfàltica existent es trobi amb l’àrid obert o en molt mal estat, però no s’observen flonjalls,
sempre i quan la cota del paviment ens ho permeti es procedirà al fresat de la capa de rodadura existent i
s’aplicarà una nova capa de rodadura de 5 cm, entregant aquesta correctament amb rigola i paviments existents.
Als trams que apareguin flonjalls, primer de tot caldrà demolir tota les capes asfàltiques existents, excavar la
subbase, comprovar que el material existent és l’adequat i finalment es realitzarà la secció de ferm adequada
segons criteris tècnics.

3.2.1.

SUBSTITUCIÓ CAPA RODADURA

Aquesta actuació consisteix en col·locar una nova capa de rodadura. Primer de tot s’ha de fressar la totalitat del
tram afectat. Es faran solapes entre diferents capes inferiors d’aglomerat de 0,50 m entre les zones noves i zones
antigues, i es pavimentarà la capa de rodadura segons indiquin els tècnics municipals.
En cas de ser necessari, s’hauran de substituir les tapes de les arquetes i pous, les reixes dels embornals i les
reixes interceptores per aquelles que compleixin la normativa vigent o el que indiqui cada companyia, les tapes i
reixes a col·locar en asfalt serà de fosa dúctil, classe D400. Per tal d’obrir el carrer al trànsit aquest treballs es
realitzaran amb morters d’alta resistència.

3.2.2.

REFORÇ I RENOVACIÓ DE PAVIMENTS

En aquelles zones que es detecti enfonsaments del paviment s’haurà de sanejar tots aquells flonjalls amb un
espessor que dependrà de les necessitats de cada cas concret.
Aquests treballs consistiran d’una banda, en el reforç del paviment existent mitjançant la demolició o fressat i
l’estesa d’una o dues capes d’aglomerat asfàltic en calent, o també en la renovació (substitució) total o parcial del
ferm existent en calçada.
Per a la construcció de les obres de renovació i reforç de calçada construïda amb m.b.c., s’empraran capes
d’aglomerat preferentment seguint l’ordre de grosses (G), semidenses (S), denses (D) en el sentit ascendent fins
arribar a la capa de trànsit.
Es faran solapes entre diferents capes inferiors d’aglomerat de 0,50 m entre les zones noves i zones antigues.
En cas de ser necessari, s’hauran de substituir les tapes de les arquetes i pous, les reixes dels embornals i les
reixes interceptores per aquelles que compleixin la normativa vigent o el que indiqui cada companyia, les tapes i
reixes a col·locar en asfalt serà de fosa dúctil, classe D400. Per tal d’obrir el carrer al trànsit aquest treballs es
realitzaran amb morters d’alta resistència.

3.3.

PAVIMENTS: TIPOLOGIES I MATERIALS

A aquest capítol s’especifiquen les propietats i característiques que han de posseir els materials, així com les
diferents tipologies de paviments que existeixen a la ciutat de Terrassa.
3.3.1.

CALÇADA

La tipologia de paviment a executar es diferenciarà segons els casos que s’indiquen a continuació:
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IMD carril

IMDp

8.000-20.000
2.000-8.000
1.000-2.000
500-1.000
250-500

800<IMDp<2.000
200<IMDp<800
100<IMDp<200
50<IMDp<100
25<IMDp<50

Categoria
Trànsit
T1
T2
T31
T3
T41

Secció de Ferm mínima
segons catàleg
30MB+25ZA
25MB+25ZA
16MB+40ZA
15MB+35ZA
10MB+30ZA

Alternativa
proposada

20MB+25ZA
12MB+25ZA

Capes Asfalt
5D12+10S25+15G25
5D12+8S20+12G25
5D12+7S20+8G20
5D12+10G25
5D12+7G20

La compactació mínima de les mescles bituminoses ha de ser del 98% de l’assaig Marshall.
En capes de rodament s’emprarà àrid granític.
En el cas de que el carrer a reparar tingui una capa de rodament tipus F8 o F10 la direcció tècnica municipal
decidirà si es repararà amb el mateix material existent.
3.3.2.

VORADES I ENCINTATS

VORADA:
Generalment la vorada recta serà granítica mecanitzada de peces de 20x25 i 1m de longitud i la corba de peces
20x25cm i el radi corresponent. El desnivell (plinton) entre la calçada i la vorera estarà entre 14-15 cm, però
prevaldrà el desnivell existent. L’espessor mínim de formigó de la base de la vorada serà de 20 cm i de resistència
igual o superior a HM-20. La secció principal hauria de ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i
compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u compactat al 98% PM, base de 20 cm de formigó
HM-20 i per acabar la peça de vorada. Primer es col·locarà el formigó de la vorada i la pròpia vorada i
posteriorment es col·locarà el formigó de la rigola i la rigola.
ENCINTAT:
En els casos especials en que s’utilitzi rigola de granit, la secció principal del paviment hauria de ser: fons de caixa
de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de gruix de tot-u
compactat al 98% PM, base de 20 cm de formigó HM-20 i per acabar rigola de granit 30x60x8 cm flamejada i
bisellada i assentada sobre 2-3 cm de morter M-160 pastat.
3.3.3.

RIGOLES

La rigola a emprar haurà de ser de 20x20x8 cm de peces de formigó de color blanc. L’espessor mínim de formigó
de la base de la rigola serà de 20 cm i de resistència igual o superior a HM-20. Els gruixos de morter de ciment
pòrtland M-160 pastat de base de les rigoles no haurien de ser superiors a 2-3 cm i que aquests s’han de col·locar
amb morter pastat a truc de maceta. Primer es col·locarà el formigó de la vorada i la pròpia vorada i posteriorment
es col·locarà el formigó de la rigola i la rigola. La rigola s’ha de mullar amb anterioritat a la seva col·locació. Per fer
la transició amb els embornals adaptant rigola de 30x30x8 cm de forma trapezoïdal. La secció principal hauria de
ser: fons de caixa de l’esplanada de terreny natural perfilat i compactat al 95 % PM, una subbase de 15 cm de
gruix de tot-u compactat al 98% PM, base de 20 cm de formigó HM-20, 2-3 cm morter M-160 pastat i per acabar la
peça de rigola.
Casos especials: S’admetran rigoles de 30x30x8cm quan la rigola existent tingui aquestes mides.
3.3.4.

RECRESCUT REGISTRES

A continuació s’inclouen els detalls de les diferents fases de tasques de recrescut de registres:
1. Situació inicial.
2. Tall i demolició de l’asfalt.
3. Recrescut de la base del pou.
4. Col·locació i ancoratge de marc i tapa.
5. Asfalt provisional o Asfalt definitiu.
Es tindrà en compte els següents paràmetres en l’execució de tasques de recrescut de registres:
• El morter d’alta resistència i fraguat ràpid, haurà de complir les següents especificacions:
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•

1 hora 11N/mm
2
24 hores 27N/mm
2
7 dies 40N/mm
2
28 dies 48N/mm
Les tapes i reixes a col·locar en asfalt serà de fosa dúctil, classe D400.

3.4.
•

OPERACIONS DE REPARACIÓ

En paviments de tipus asfàltic
Les actuacions incloses dins d’aquest apartat són les reparacions de calçades amb aglomerat asfàltic en
calent. L’adjudicatari haurà de garantir el subministrament i col·locació dels diferents tipus de mescles
bituminoses que siguin necessàries segons el tipus de paviment asfàltic original que calgui reparar. La
reparació mitjançant aquests equips inclourà les operacions de demolició del paviment a reparar, requadrat i
tall amb disc, retirada de runa, reg d’imprimació i/o adherència, estesa i compactació de les mescles
bituminoses de la base i de la capa de trànsit i segellat de les juntes. Havent d’assolir-se per l’aglomerat un
mínim del 98% de la densitat de l’assaig Marshall. En aquestes actuacions es pot requerir la reparació de la
base del paviment, fent necessària la compactació i reposició de la mateixa. La valoració d’aquests treballs es
realitzarà d’acord a l’indicat al punt de Valoració dels Treballs i al quadre de preus adjunt.

4. ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I MITJANS
L’adjudicatari estarà obligat a disposar per a l’execució del contracte de l’organització, estructura i mitjans
explicitats a la documentació de l’adjudicació, sense perjudici dels mínims establerts en el present plec.
Durant el desenvolupament del contracte, l’adjudicatari podrà proposar millores en la seva organització, sempre
que no representin una disminució dels recursos compromesos, i en qualsevol cas els serveis tècnics de
l’Ajuntament podran aprovar, si s’escau.

4.1.

PERSONAL. EQUIPS

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions contemplades en aquest
plec. La dotació mínima de l’equip de reparacions amb màquina estenedora:
4 Oficials de 1a
3 Ajudants
1 Manobre/a especialista
1 Compressor amb dos martells pneumàtics
1 Corró vibrant manual, mínim 1 t
1 Plataforma vibrant
1 Màquina talladora radial
1 Màquina tallajunts
1 Camió grua de 13,5 t de PMA
1 Fresadora petita o gran, adaptada a les necessitats del treball
1 Escombradora
1 Camió de 2 eixos amb caixa bolquet de 12 t
1 Estenedora petita o gran, adaptada a les necessitats del treball
1 Compactadora metàl·lica petita
1 Compactadora pneumàtica
1 Camió de transport mínim de 20 t
1 Camió cisterna per reg
La dotació mínima de l’equip de reparacions sense màquina estenedora mitges jornades o jornades completes:
2 Oficials de 1a
1 Manobre/a especialista
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1 Compressor amb dos martells pneumàtics
1 Plataforma vibrant
1 Màquina talladora radial
1 Màquina tallajunts
1 Camió grua de 13,5 t de PMA
Aportació mínima de 3 tn per actuació de mescla bituminosa per cada mitja jornada o jornada complerta
La responsabilitat executiva de la posada en obra i execució dels treballs estarà a càrrec del/de la Cap d’Obra
nomenat per l’adjudicatari, qui disposarà de l’experiència acreditada en obres de les característiques de les
contemplades en el contracte, essent també responsable de totes les matèries i funcions que siguin de la seva
competència, així com també serà responsable de vetllar per la qualitat, imatge, ordre, seguretat, mobilitat,
implantació de retolació i comunicació de l’obra.
Les obres estaran controlades i gestionades per un/a encarregat/da.
L’adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en la legislació vigent. Totes
les seves instal·lacions, mitjans de treball i sistemes d’execució compliran amb els requisits de les normes de
seguretat i salut, respecte mediambiental i sostenibilitat.
El vestuari del personal adscrit a la contracta haurà de complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut.
La dotació del vestuari anirà a càrrec de l’adjudicatari.

4.2.

VEHICLES, MAQUINÀRIA I MITJANS MATERIALS

L’adjudicatari concretarà els vehicles, la maquinària i la resta de mitjans materials que es compromet com a mínim
a tenir adscrits, sense perjudici de la seva obligació de disposar dels vehicles, maquinària i equips que siguin
necessaris per a l’execució de les actuacions que establiran els tècnics municipals, encara que sobrepassi els
mitjans mínims oferts.
Els serveis tècnics municipals podran rebutjar de forma raonada els vehicles i la maquinària que no reuneixin, al
seu criteri, les condicions adients d’imatge, estat de conservació o de caràcter mediambiental, etc. i exigir el seu
canvi a l’adjudicatari.
Els costos dels vehicles (inclòs els/les conductors/res), maquinària, mitjans materials i eines necessaris es
consideren inclosos en els preus dels quadres de preus de la contracta per aplicar en cada actuació.
Tots els vehicles i material mòbil estaran dotats de llums llampegants i tots els mitjans que siguin necessaris,
sense perjudici del compliment obligatori de la legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària i
normativa medi ambiental (control d’emissió de gasos i reducció de soroll).
L’adjudicatari disposarà de magatzem amb suficient capacitat per emmagatzemar materials d’ús més habitual per
la contracta. Aquest precepte és extensiu al material de senyalització, abalisament, tancament, etc. emprat en
operacions d’ajut a la mobilitat i seguretat.
Els magatzems i instal·lacions fixes hauran d’estar programades per entrar en funcionament en el moment de la
posada en marxa del contracte.

4.3.

ABOCADORS

Tots els productes, materials, residus i deixalles que s’originin o es recullin amb motiu de les actuacions pròpies de
la contracta seran transportats per l’adjudicatari als corresponents abocadors autoritzats.
L’adjudicatari estarà obligat a respectar la normativa vigent d’abocament i eliminació de residus, el Decret
105/2008 així com també prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació del sòl, subsòl i dipòsits
d’aigua.
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El cost de la retirada, transport, abocament, taxes i impostos corresponents als abocadors estan inclosos en els
quadres de preus del contracte.
L’adjudicatari localitzarà els abocadors més propers i realitzarà el pagament de les despeses derivades de la seva
utilització.

4.4.

ALTRES OBLIGACIONS

4.4.1.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

L’empresa contractista ha de redactar, abans de l’inici del contracte, un pla de seguretat o si s’escau l’avaluació de
riscos dels treballs contractats per l’aprovació del coordinador de seguretat designat per l’Ajuntament. Durant la
durada del contracte l’empresa haurà de tenir cura del compliment estricte de les normes de seguretat, tant en la
gestió del servei, com posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents, així com també haurà
d’evitar qualsevol situació de risc, tant pels operaris com per als ciutadans usuaris de la via pública.
4.4.2.

COMUNICACIÓ D’OBRES I TALLS DE TRÀNSIT

L’adjudicatari haurà d’acomplir les instruccions sobre la comunicació d’obres al veïnat per part dels serveis tècnics
municipals i aniran al seu càrrec les despeses derivades de la seva aplicació, inclòs flyers o altres comunicacions
a la ciutadania.
L’adjudicatari demanarà al Servei de Mobilitat i Via Pública els talls de trànsit necessaris per efectuar els treballs i
aniran al seu càrrec les despeses derivades del tall.
4.4.3.

ARBRAT, ARBUSTOS I ZONES ENJARDINADES

L’adjudicatari haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies vegetals que puguin estar dins de
la zona d’afluència de l’obra, establint les mesures necessàries.
Quan la calçada s’ha aixecat per l’existència d’arrels dels arbres propers, s’ha d’evitar obrir rases a menys d’1
metre de l’escocell dels arbres. En cas que no sigui possible, les rases a menys d’1 metre s’obriran manualment i,
en cas d’haver de tallar arrels, el personal del Servei de Parcs i Jardins s’aproparà a la zona de treball i
determinarà si es pot fer el tall de les arrels. En cas que es puguin tallar, el personal tècnic de Parcs i Jardins
determinarà com realitzar el tall i en cas que no sigui possible el Servei de Parcs i Jardins determinarà l’actuació a
realitzar però en aquest cas ja no estarà dins del contracte.
Caldrà protegir els arbres que es puguin veure afectats per les actuacions, deixant al seu voltant 1 metre de zona
no ocupada, per evitar-hi compactació del terreny, per tant en aquesta zona que inclou el propi escocell, no s’hi
podrà fer abassegament de materials, ni maquinària ni s’hi col·locaran casetes d’obra.
Caldrà protegir els troncs dels arbres que es puguin veure afectats per l’execució de l’obra mitjançant taulons de
fusta de 2 metres d’alçada com a mínim, ben lligats amb elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc o
bé s’anellaran amb pneumàtics.
En cas de tractar-se de protegir agrupacions d’arbres, s’aïllaran en conjunt de l’àmbit d’obra mitjançant tanques de
tipus “Rivisa”.
En cap cas es podrà abocar runa o residus d’obra als escocells o als parterres i està prohibit clavar rètols sobre el
tronc o branques dels arbres.
Els parterres i zones enjardinades s’han de mantenir lliures d’elements estranys, escombraries, runa, etc. No s’hi
pot efectuar l’abassegament de materials, ni maquinària ni posar-hi casetes d’obra. En cas que l’obra afecti una
part de la zona enjardinada, cal tallar el reg de la zona afectada, previ avís al Servei de Parcs i Jardins, però
mantenir el de la zona no afectada.
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4.4.4.

SENYALITZACIÓ I TANCAMENT DELS TREBALLS

L’adjudicatari, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat o de la valoració de riscos laborals,
vindrà obligat a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la seguretat de
vianants i vehicles, tant de tercers com de la pròpia contracta.
L’adjudicatari haurà de col·locar els senyals precisos per indicar la proximitat de l’obra, la circulació en la zona que
ocupin els treballs, i en els punts d’eventual perill en la zona de treball o rodalies segons l’aplicació dl pla de
seguretat o de l’avaluació de riscos laborals o les indicades pel Coordinador de Seguretat i Salut.
La senyalització haurà d’anar acompanyada de nit de la corresponent il·luminació i abalisament.
Tot obstacle en l’espai públic, per motiu de les obres de manteniment del present plec, tant en vorera com en
calçada, haurà d’estar perfectament tancat, independentment de que es tracti de personal treballant com de
materials, runes, maquinària, vehicles o unitats d’obra sense acabar, etc. El tancament s’haurà de fer amb tanques
homologades, estables, perfectament alineades i subjectes les unes a les altres.
En cap cas es podrà deixar sense tancament i protecció sots, rases i excavacions.
4.4.5.

CONTROL DE QUALITAT

Per al control qualitatiu dels materials es destinarà un 1 % del contracte, cada cert període de temps o cada cert
nombre d’elements es faran els assajos pertinents, sota criteri dels serveis tècnics municipals per definir la
periodicitat amb la qual fer els assajos segons les necessitats que en aquell moment hi hagi a la ciutat. Els assajos
que es realitzaran són els contemplats al PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes.
Els assajos i anàlisis seran efectuats per un laboratori homologat.
L’adjudicatari haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de cadascuna de les mescles
certificades per a les obres.
4.4.6.

AFECTACIONS A TERCERS

El contractista serà el responsable durant l’execució de les obres de tots els desperfectes i perjudicis, directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència
dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient organització de les obres.
En cas d’afecció a algun tipus de servei (públic, privat o companyia subministradora), el contractista ho haurà de
posar en coneixement dels serveis tècnics de l’Ajuntament i de qui tingui la propietat de l’element afectat, i procedir
a la immediata restitució del servei. Tota despesa que es derivi d’aquesta afecció serà a càrrec del contractista
adjudicatari d’aquest contracte.

5. COORDINACIÓ DEL SERVEI
El seguiment dels treballs serà realitzat pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Terrassa sota la
direcció de la persona responsable del contracte.

5.1.

ORDRES DE TREBALL

Abans de l’inici de cada actuació els serveis tècnics municipals entregaran una ordre de treball, tot indicant-li
l’adreça i característiques de l’actuació a executar. Actualment l’Ajuntament està en un procés d’implantació d’un
programa de gestió de manteniment assistida per ordinador (GMAO) que pot significar que les ordres de treball es
comuniquin amb aquesta eina. L’Ajuntament de Terrassa facilitarà la formació requerida per a la utilització
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d’aquest programari i les persones assignades per l’adjudicatari per prestar el servei hauran d’assistir a aquesta
formació en les dates fixades per l’Ajuntament i fer-ne ús d’aquest programari.
Les actuacions s’aniran replantejant al llarg del període del contracte i segons les necessitats de l’Ajuntament.
S’informarà a l’adjudicatari amb la suficient antelació per tal que l’empresa contractista pugui organitzar personal,
maquinària i materials.
Un cop entregada l’ordre de treball, el contractista indicarà als serveis tècnics municipals el termini d’execució de
l’actuació, el qual haurà de ser validat prèviament.
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les
obres, els quals han de ser aprovats per la persona responsable del servei. També haurà de materialitzar, sobre el
terreny, tots els punts de detall que els serveis tècnics considerin necessaris per a l’acabament exacte, en planta i
perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a
càrrec del contractista, estant el seu cost inclòs en els preus unitaris d’aquest contracte.
Abans de l’inici de cada actuació s’aixecarà un estat d’amidaments d’allò replantejat i pressupost parcial, i es
validarà per ambdues parts.
Quan s’iniciïn els treballs, si s’escau obertura de rasa, amb caràcter previ, es realitzaran les cales corresponents
per localitzar els serveis.

5.2.

INSPECCIÓ I CONTROL

Per tal de poder realitzar el seguiment i el control de les reparacions realitzades, l’adjudicatari haurà d’aportar, amb
una periodicitat mínima d’una vegada al mes, la següent documentació:
Plànol de la zona on s’ha actuat amb amidaments (superfície).
Secció emprada especificant els materials emprats.
Fotografies d’execució.
Certificat de control de qualitat dels materials utilitzats i assajos realitzats.
L’adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que se li facin per al millor acompliment del que dicti els
serveis tècnics municipals, ja sigui per comunicació verbal, escrita o pels mitjans de comunicació i informàtica
establerts. L’acompliment haurà de ser immediat.
En cas que les obres realitzades no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execució,
els serveis tècnics de l‘Ajuntament podran ordenar, a càrrec de l’adjudicatari, la deconstrucció i conseqüent
construcció de les obres que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat certificades o
abonades.

5.3.

RECEPCIÓ DE LES ACTUACIONS

Acabada cada actuació i abans de la seva recepció, l’empresa haurà d’efectuar la neteja general de la zona sobre
la que s’ha actuat. Es retiraran els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions i magatzems
i construccions provisionals que segons la direcció de l’obra no s’hagin de conservar durant el període de garantia.
Un cop finalitzada cada una de les actuacions, la direcció tècnica de l’Ajuntament i l’empresa contractista,
comprovaran que l’estat final de l’actuació és correcte. En cas que sigui necessari fer repassos, aquest es faran
en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització de l’actuació. No es facturarà cap actuació
que tingui repassos pendents.

6. NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES
Cal complir la següent normativa general de materials i productes, així com també la específica per paviments
asfàltics en calent:
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Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció.
Reial Decret 956/2008 de 6 de juny, pel que s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments (consolidat).
Reial Decret 605/2006 de 19 de maig, pel que s’aproven els procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN
197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment.
Ehe-08.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres.
PG-3 (Ordre de 6 de febrer de 1976 i actualitzacions).
Fabricació i emmagatzematge a obra de betums amb cautxú (OC 21 bis/2009).
Articles 542 i 543 del PG-3.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres. PG-4 (OC 8/2001).
Norma 6.1-IC. Seccions de ferm (Ordre FOM 3460/2003).
Norma 6.3-IC. Rehabilitació de ferms (Ordre FOM 3459/2003).
Guia pel replanteig de les obres de conservació de ferms.
Recepció d’obres de carreteres que incloguin ferms i paviments (OC 20/2006).
Norma UNE 41500 IN.
Norma UNE 41510.

7. VALORACIÓ DE TREBALLS
7.1.

PREUS UNITARIS

A l’annex del present Plec s’estableix el Quadre de Preus Unitaris. Aquests preus, afectats per la baixa que oferti
l’adjudicatari, seran d’aplicació durant el període de vigència del contracte.
Els preus unitaris s’entén que inclouen totes les despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar per un correcte
acabat dels treballs de reparació de paviments. Com a norma general el preu considerat de les partides del quadre
de preus, és el preu acabat, subministrament i col·locació inclòs, excepte quan es refereixi a una de les dues
condicions expressament indicades, tal com contempla la base de dades Bedec de l’ITEC.
En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent sigui limitadora, si no
merament enunciativa:
Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contractes i de
l’execució de l’obra, excepte l’IVA.
Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i
mediambiental, incloent costos de gestió de residus i taxes, retirada o abocament d’aquests,
despeses d’utilització, etc.
Les despeses que originin a l’adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control de
materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc.
Les despeses corresponents a plantes, instal·lacions i equips de maquinària.
Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classes de construccions auxiliars, plantes,
instal·lacions i eines.
Les despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs.
Les despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja general dels
treballs executats.
Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, centre de treball etc.
La conservació i policia de la zona de treball durant l’execució d’aquestos, el subministrament,
col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda de treballs i la vigilància d’afeccions a
tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles.
Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de l’horari
laboral (nits, festius o caps de setmana), en els casos que siguin estrictament necessaris per
l’acompliment del programa de treballs, per la resposta a incidències vials i per la realització
dels treballs amb la mínima afectació al trànsit.
Els costos derivats al serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels Quadres de Preus.
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7.2.

VALORACIÓ DELS TREBALLS

Mensualment s’elaborarà la relació valorada que servirà de base per elaborar les corresponents factures. Es
composarà per unitats d’amidament segons el quadre de preus. El import total serà el resultat d’aplicar a la
corresponent relació valorada l’Import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.

7.3.

ABONAMENT

Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures mensuals emeses per l’empresa adjudicatària, a partir
d’albarà valorat conformat per la Direcció tècnica de l’Ajuntament.
No serà objecte de valoració qualsevol augment de treball sobre el previst degut a la forma i condicions d’execució
per part de l’adjudicatari o per l’execució de treballs sense prèvia autorització.

7.4.

PREUS CONTRADICTORIS

En el cas que sigui necessari per a la valoració dels treballs la creació d’un nou preu i aquest no es pugui deduir
dels Quadres de Preus del contracte, s’aplicarà els preus establerts a la base de preus de l’ITEC, Institut de
tecnologia de la construcció a Catalunya

7.5.

REVISIÓ DE PREUS

En aquest contracte no està previst la revisió de preus per la durada prevista d’aquest.
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ANNEX 1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MATERIALS
B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B975 - PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES
F97 - RIGOLES
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
F975 - RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9J - REGS SENSE GRANULATS
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per
a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis
especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó ,
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 formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització
o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha
d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DT o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats,
s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de
comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DT i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres
segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i
estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre Presidencial
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos
parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
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 capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
│
│ CEM II/B-P │
│
│ CEM II/A-Q │
│
│ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
│ CEM II/B-W │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist
│ CEM II/A-T │
│ calcinat
│ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler
│ CEM II/A-L │
│ calcari
│ CEM II/B-L │
│
│ CEM II/A-LL │
│
│ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
15

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Secció de Manteniment i Obra Pública

│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A │
│ forn alt
│ CEM III/B │
│
│ CEM III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A │
│
│ CEM IV/B │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A │
│
│ CEM V/B │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació
del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat especificades
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb
l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir els
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 4131.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ II/A-S │
│
│ II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ II/A-P │
│
│ II/B-P │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ II/A-V │
│ volants
│ II/B-V │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│
III/A │
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│ forn alt
│ III/B │
│
│ III/C │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ IV/A
│
│
│ IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de
29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació
de productes de construcció,
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- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de
productes de construcció:
- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades
atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe
resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de
cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
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- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de
identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret
1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del
distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual
per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ús de
ciments d’anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i
procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics,
mecànics i químics i l’altre per ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els
requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant,
que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat A5.5
de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre
dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les
dues mostres són satisfactoris.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552470,B0552100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Betum asfàltic
- Betum modificat amb polímers:
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat i
eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
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El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volà til, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts
naturals, soluble en toluè, molt viscós i gairebé sò lid a temperatura ambient.
EMULSIONS BITUMINOSES
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original
mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules : Polaritat positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
Taula 213.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦ C60BF5¦ C50BF5 ¦ C60B5 ¦C60B7 ¦
¦UNE EN 13808
¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦ IMP ¦ MIC ¦ REC ¦
¦----------------------¦------¦------¦----- ¦-------¦---------¦------ ¦------¦
¦Denominació ant.(*) ¦ECR-1 ¦ - ¦ECR-1 ¦ ECL-1 ¦ ECI ¦ECL-2d ¦ECL-2b¦
¦----------------------¦-----------------------------------------------------¦
¦Caracterís- ¦ UNE ¦U¦
Assajos sobre l’emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Propietats ¦1425 ¦ ¦
TBR (Clase 1)
¦
¦perceptibles ¦ ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Polaritat ¦1430 ¦ ¦
Positiva (Clase 2)
¦
¦partícules ¦ ¦ ¦
¦
¦--------------¦-----¦-¦-----------------------------------------------------¦
¦Índex
¦13075¦ ¦70-130¦70-130¦70-130¦120-180¦>=120-180¦120-180¦>=220 ¦
¦trencament ¦ -1 ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦Clase5 ¦Clase5 ¦Clase7¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut ¦1428 ¦%¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62¦ 58-62 ¦ 48-52 ¦ 58-62 ¦ 58-6 ¦
¦lligant(aigua)¦ ¦ ¦Clase5¦Clase4¦Clase4¦Clase5 ¦ Clase3 ¦Clase5 ¦Clase5¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Contingut oli ¦1431 ¦%¦ <=2,0¦ <=2,0¦ <=2,0¦<=10,0 ¦ 5-15 ¦ <=2,0 ¦ <=2,0¦
¦destilat
¦ ¦ ¦Clase2¦Clase4¦Clase4¦Clase6 ¦ Clase7 ¦Clase2 ¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Temps fluència¦12846¦s¦ 35-80¦ 35-80¦ 35-84¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45 ¦ 15-45¦
¦(2mm,40ºC) ¦ ¦ ¦Clase4¦Clase4¦Clase4¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Residu tamís .¦1429 ¦%¦ <=0, ¦ <=0,1¦ <=0,1¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1¦
¦(tamís 0,5 mm)¦ ¦ ¦Clase ¦Clase2¦Clase2¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=5 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦sedimentació ¦ ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase2 ¦ Clase2 ¦Clase2 ¦Clase2¦
¦--------------¦-----¦-¦------¦------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦
¦Adhesivitat ¦13614¦%¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦
¦
¦ ¦ ¦Clase3¦Clase3¦Clase3¦Clase3 ¦ Clase3 ¦Clase3 ¦Clase3¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S’informarà del valor.
Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN
¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60B4 ¦C60BF5¦C50BF5¦ C60B5¦C60B7 ¦
¦13808
¦ ADH ¦ TER ¦ CUR ¦ IMP ¦ IMP ¦ MIC ¦ REC ¦
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¦--------------------------¦------¦------¦----- ¦------¦------¦------¦------¦
¦Denominació ant.(*)
¦ECR-1 ¦ - ¦ECR-1 ¦ECL-1 ¦ ECI ¦ECL-2d¦ECL-2b¦
¦--------------------------¦------------------------------------------------¦
¦Caracterís- ¦ UNE ¦ U ¦
Assajos sobre emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=500 ¦<=330 ¦ >300¦ >300 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦ ¦ ¦Clase6¦Clase2¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦Clase3¦Clase6¦
¦--------------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=50 ¦ >=35 ¦ <=35 ¦ <=35 ¦ >=43 ¦ >=35 ¦
¦destil·lat ¦ ¦ ¦Clase6¦Clase3¦Clase6¦Clase7¦Clase7¦ Clase4¦Clase6¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d’estabilització
¦
¦UNE EN 14859 i envelliment UNE EN 14769
¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració ¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦25ºC
¦ ¦ ¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦
¦
¦Reblaniment ¦ ¦ ¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S’informarà del valor.
DV: Valor declarat per el fabricant
Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques modificades.
+----------------------------------------------------------------------+
¦
Denominació UNE EN 13808 ¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦
¦
¦ ADH ¦ TER ¦ MIC ¦
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦
Denominació anterior(*) ¦ ECR-1-m ¦
¦ ECL-2d-m ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Propietats
¦ 1425 ¦
¦
TBR (Clase 1)
¦
¦perceptibles
¦
¦
¦
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Polaritat de
¦ 1430 ¦ ºC ¦
Positiva (Clase 2)
¦
¦partícules
¦
¦
¦
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament ¦13075-1¦
¦ 70-130 ¦ 70-130 ¦ 120-180 ¦
¦
¦
¦
¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦ % ¦ 58-62 ¦ 58-62 ¦ 58-62 ¦
¦per contingut d’aigua ¦
¦
¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦ Clase 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut d’oli
¦ 1431 ¦ % ¦ <=2,0 ¦ <=2,0 ¦ <=2,0 ¦
¦destil·lat
¦
¦
¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència ¦ 12846 ¦ S ¦ 35-80 ¦ 35-80 ¦ 15-45 ¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦
¦
¦ Clase 4 ¦ Clase 4 ¦ Clase 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu de tamisat ¦ 1429 ¦ % ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦ <=0,1 ¦
¦(per tamís 0,5 mm) ¦
¦
¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
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¦Tendència a la
¦ 12847 ¦ % ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦sedimentació (7D) ¦
¦
¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦ Adhesivitat
¦ 13614 ¦ % ¦ >=90 ¦ >=90 ¦ >=90 ¦
¦
¦
¦
¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S’informarà del valor.
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦
Denominació UNE EN 13808 ¦ C60BP4 ¦ C60BP4 ¦ C60BP5 ¦
¦
¦ ADH ¦ TER ¦ MIC ¦
¦--------------------------------------¦----------¦---------¦----------¦
¦
Denominació anterior(*) ¦ ECR-1-m ¦
¦ ECL-2d-m ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE EN 13074
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦ <=330 ¦ <=50 ¦ <=100 ¦
¦
¦
¦
¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦ Clase 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=35 ¦ >=55 ¦ >=50 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦ Clase 6 ¦ Clase 2 ¦ Clase 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per pèndul de ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦ >=0,5 ¦ >=0,5 ¦ >=0,5 ¦
¦Vialit
¦
¦
¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦ Clase 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació el·làstica¦ 13398 ¦ % ¦ >=40 ¦ >=40 ¦ >=40 ¦
¦,25ºC
¦
¦
¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦ Clase 3 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació UNE EN 13074, seguit de estabilització
¦
¦UNE EN 14895 y de envelliment UNE EN 14769
¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦
DV
¦
¦
¦
¦
¦
Clase 2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punto de
¦ 1427 ¦ ºC ¦
DV
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
Clase 2
¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió por pèndul ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦
DV
¦
¦Vialit
¦
¦
¦
Clase 2
¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦ % ¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦
Clase 2
¦
+----------------------------------------------------------------------+
(*)Denominació informativa per a adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: Se informarà del valor
DV: Valor declarat per el fabricant.
La denominació de les emulsions bituminoses s’expressarà d’acord a la UNE-EN 13808 segons el següent format:
C _% lligant_B_P_F_I. trencament_aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % lligant: Contingut de lligant.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: només si s’incorporen polímers.
- F: només si incorpora un contingut de fluidificant superior al 2%.
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- I.trencament: nombre d’una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament al trencament segons la UNE EN
13075-1.
- aplicació: abreviació del tipus d’aplicació de l’emulsió:
ADH: reg d’adherència
TER: reg termoadherent
CUR: reg de curat
IMP: reg d’imprimació
MIC: microaglomerat en fred
REC: reciclat en fred
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Es farà servir la denominació de betum asfàltic dur, per als destinats a la producció de mescles bituminoses d’alt
mòdul.
Taula 211.2 Requisits dels Betums asfàltics
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Característica
¦ UNE EN ¦Unit.¦ 15/25¦ 35/50¦ 50/70¦70/10 ¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm¦ 15-25¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC ¦ 60-76¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ % ¦ <=0,5¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ % ¦ >=55 ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE EN ¦---------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦ ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ - ¦a +0,7¦ a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦
¦Annex A ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass ¦ 12593 ¦ ºC ¦ TBR ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam. vas obert ¦ISO 2592¦ ºC ¦ >=245¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ % ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
TBR: S’informarà del valor.
La denominació dels betums asfà ltics es composa de la lletra B seguida de dos nombres representatius de la
seva penetració mínima i màxima d’acord a la UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el
següent format:
B P.min/P.max.
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic.
- P.màx: Penetració màxima.
- P.mín: Penetració mínima.
Els betums asfàltics empleats segons UNE EN 12594 i UNE EN 13924 són:
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l’ús d’un o més
polímers orgànics.
Es consideraren també com betums modificats:
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel
- Els que es fabriquen a l’indret d’us o en instal·lacions específiques independents
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Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l’obra.
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+---------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE EN 14023 ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦
¦
¦ 10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 75/ ¦
¦
¦ 40-70 ¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦ 130-60¦
¦----------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Denominació anterior (*) ¦ BM-1 ¦ BM-2 ¦ BM-3b ¦ BM-3c¦ - ¦ BM-4 ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦Característiq. ¦UNE EN¦Unit.¦
Assajos sobre el betum original
¦
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC ¦ 1426 ¦0,1mm¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan. ¦ 1427 ¦ ºC ¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió.Força ¦13589 ¦j/cm2¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦
¦ductilitat ¦13703 ¦ ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass¦12593 ¦ ºC ¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-1 ¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC ¦13398 ¦ % ¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
¦bilitat¦rebla. ¦ 1427 ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat¦-------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(**) ¦penet. ¦ 1426 ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦inflamació ¦ 2592 ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦
¦
¦ ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦
¦---------------¦------¦-----¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ % ¦ <=0,8 ¦ <=0,8 ¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten. ¦ 1426 ¦ % ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt ¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦reblaniment ¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦------¦-----¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup.25ºC ¦ 1427 ¦ ºC ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR:S’informarà del valor.
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres.
Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d’ acord a la UNE-EN 1426 separats per
una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d’un guió(-) representa el punt de reblaniment segons UNE 1427. En cas
que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s’afegirà la lletra
C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- (-): Punt de reblaniment.
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.
Els betums modificats empleats segons UNE EN 14023 són:
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB 75/130-60
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació :
- T < 190 ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.
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- T < 180 ºC per a las resta.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DT que les
comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l’aprovació corresponent, es
suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes
d’entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES
Subministrament: En camions cisterna que poden ser amb o sense aïllament ni sistema de calefacció, si han
contingut altres líquids hauran d’estar completament nets abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un
element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge: En un o varis tancs aïllats entre si amb boques de ventilació , comptaran amb aparells de
mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 5 a 7), per a microaglomerats en fred i reciclats en
fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50 ºC.
En emulsions de trencament lent (I.trencament 5 a 7) i termoadherents (TER) que s’emmagatzemin més de 7
dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l’emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui
fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura
situats a llocs visibles. Ha de disposar d’un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la
temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d’una vàlvula per a poder prendre mostres.
Emmagatzematge: en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i
proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu
emmagatzematge es desviï mes de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d’una una vàlvula per a presa de
mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans
pneumàtics o mecànics per a l seu tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d’ estar calefactades i aïllades tèrmicament, i
disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Si no compleixen amb els valors d’estabilitat al emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de
transport i emmagatzematge disposaran de sistema d’homogeneització.
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú
de pneumàtics reciclats, els tancs
d’emmagatzematge hauran de ser d’eix vertical, amb sistema d’agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma
troncocònica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
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* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden Circular 29/2011 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
Cada cisterna que arribi a l’ obra s’acompanyarà d’albarà i informació de l’etiquetatge i marcatge CE corresponent
L’albarà ha d’incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa subministrada.
- Nom i direcció del comprador i destí
- Referència de la comanda
L’etiquetatge i marcat CE ha d’incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d’identificació de l’organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l’any en que es fixa el marcatge .
- Nombre del certificat de control de producció.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
- Referència a la norma UNE EN 13808.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
Característiques de la EMULSIÓ:
- Viscositat UNE EN 12846)
- Adhesivitat NE EN 13614).
- Índex de trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:
- Consistència a temperatura de servei intermig, penetració a 25ºC UNE EN 1426.
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segon UNE EN 13074, seguit d’estabilització segons UNE EN
14895 y envelliment segons UNE EN 14769 :
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermig, penetració retinguda UNE EN 1426.
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, incremento punto reblaniment UNE EN 1427.
- Durabilitat cohesió en emulsiones bituminoses modificades (pèndul Vialit UNE EN 13588).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
Característiques del Betums:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25ºC UNE EN 1426.
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924.
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència a l’envelliment UNE EN 12607-1.
- Consistència (força- ductilitat UNE EN 13589 i 13703), modificats amb polímers
- penetració retinguda UNE EN 1426
- increment del punt de reblaniment UNE EN 1427
- canvi de massa UNE EN 12607-1
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593, només en betums UNE EN 12591
- Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 (modificats amb polímers).
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El subministrador aportarà informació sobre:
- Temperatura màxima d’escalfament.
- Rang de temperatura de la mescla i compactació.
El plec de prescripcions tècniques particulars o la DT podran exigir informació addicional sobre la resta de
característiques de cada tipus de lligant hidrocarbonat.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d’estabilitat a l’emmagatzematge
segons UNE EN 13399 per a verificar els sistemes de transport i emmagatzematge
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
El control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna arribada a l’obra prenent dues mostres d’un quilogram
segons UNE EN 58 en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge.
Sobre una mostra es determinarà la penetració segons UNE EN 1426 i la segona es conservarà fins esgotar el
període de garantia.
Control a l’entrada del mesclador. Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum, que s’acceptarà o refusarà en
bloc. La DT podrà fixar altre mida per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc
d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
i es calcularà l’índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 13924
La segona mostra es guardarà fins esgotar el període de garantia.
Es podrà controlar addicionalment si la DT ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de
les taules 211.2 de l’article 211 del PG-3, amb una freqüència d’una vegada cada mes i com a mínim de tres
vegades durant l’execució, i per a cada tipus de composició de betum.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
El control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la fabricació en obra.
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran prendre dues mostres d’un
quilogram segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc
d’emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres a les canonades de sortida de la instal·lació de fabricació del
lligant, dos cada cinquanta i al menys dos cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de
garantia, i realitzant sobre l’altre els següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punto de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398
Control a l’entrada del mesclador. Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a
l’entrada al mesclador de la planta, no serà necessari control.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que s’acceptarà o refusarà en bloc. La
DT podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot de betum es prendran dues mostres d’un quilogram segons UNE EN 58, en algun punt entre la sortida
del tanc d’emmagatzematge i l’entrada al mesclador.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398( a judici de la DT).
La segona mostra es conservarà fins esgotar el període de garantia.
Control addicional si la DT ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les característiques de les taules
212.2 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l’execució, i per a
cada tipus i composició de betum modificats.
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En el cas d’emmagatzematge dels betums modificats per perí odes >15 dies, es realitzaran previ al seu ús sobre
dues mostres, una de la part superior i l’altra de la part inferior del dipòsit d’ emmagatzematge els següents
assajos:
- Penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
Cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneïtzació i reali tzació de nous assajos o la
seva retirada. La DT podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions atmosfèriques o d’obra
anormals.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES
Per a cada cisterna amb emulsió bituminosa arribada a l’obra es podran prendre dues mostres de dos quilograms
segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al tanc de emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d’aigua UNE EN 1428
- Tamisatge UNE EN 1429
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.
Es controlarà en el moment de l’ús a la sortida del tanc de emmagatzematge.
Un lot equivaldrà a la quantitat de 30 t o fracció diària d’emulsió bituminosa, en el cas de regs es considerarà la
fracció setmanal. La DT podrà fixar altres mides per al lot.
De cada lot es prendran dues mostres de 2 quilograms segons UNE EN 58, a la sortida del tanc de
emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assajos:
- Càrrega de partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d’aigua UNE EN 1428
- Tamisatge UNE EN 1429
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per a realitzar assajos de contrast si fossin necessaris.
Es podrà controlar de forma addicional si la DT ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les
característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213 del PG-3, amb freqüència d’una vegada cada mes i
mínim de tres vegades, durant l’execució i per a cada tipus i composició d’emulsió.
En el cas d’emmagatzematge de les emulsions per períodes >15 dies o >7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents, es realitzarà previ al ser ús sobre dues mostres, una de la part superior i l’altre de la part
inferior del tanc d’emmagatzematge els següents assajos:
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431
En cas de no complir els valors estipulats, es procedirà a la seva homogeneització i realització de nous assajos o
la seva retirada. El director de las obres podrà disminuir els terminis anteriorment fixats en cas de condicions
atmosfèriques o d’obra anormals.
Un cop al mes i un mínim de tres cops durant l’execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió
bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
De forma general de cada cisterna arribada a l’obra en el moment del transvasament al tanc d’emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES
A cada lot a la sortida del tanc d’emmagatzematge, en el moment d’ús.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS
A cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
E n la fabricació a obra, a les canonades de sortida de la instal·lació.
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d’emmagatzematge i el mesclador.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
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La DT indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les
especificacions establertes a les taules de l’article corresponent del PG-3/75 per a cada lligant
Emulsions bituminoses les taules 213.3 i 213.4 de l’article 213.
Betums asfàltics la taula 211.2 de l’article 211.
Betums asfàltics modificats amb polímers la taula 212.2 de l’article 212.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28
d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les
prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó,
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i
relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DT pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35%
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de
ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de
la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DT, o disposarà d’un distintiu de qualitat
oficialment reconegut
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Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies
d’edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del
formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà
pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38
per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/AT, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNEEN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de
ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
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- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con │
Condicions
│
│ d’Abrams(mm) │
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│ 130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│ H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│ abocat sota aigua amb tub tremie │
│ H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│ fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària │ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│ 350 │
│
25
│ 370 │
│
20
│ 385 │
│
16
│ 400 │
└──────────────────────────┘
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
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- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DT no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent
tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels 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 dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el
ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la
proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes
s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6
sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà
l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de
control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la
mateixa dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los
per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de
la EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament
del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a
control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de
qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
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La DT podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat
de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut
d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut
resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització
d’un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els
següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DT i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DT. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la
EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la
EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
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- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la
EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats
els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de
les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest
cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades
del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins
de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n
per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la
pastada més baixa trobada a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del
contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’
introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions
no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
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- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a
l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram
de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres
casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec
del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la
mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella
per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el
camió controlat.

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del
formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material resistent per a conformar la
geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural
al procés d’abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/AQ, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques
adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les
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especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits
químics.
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE-08.
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable
que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DT indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d’aigua: ± 3%
- Contingut d’additius: ± 5%
- Contingut d’addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum
- Nom de la central de formigó
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- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNEper a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida mà
xima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d’additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d’ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
La DT ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat
de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DT i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la mitjana aritmètica
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins
de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710150,B0710250,B0715000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
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El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i
horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures,
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que s’han de
barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius
orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu
enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
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ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DT.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas),
per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor
que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al
valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada
per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en
pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
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- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a
ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
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- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat
(concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les
exigències del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del
morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de
4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DT i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
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No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les
condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B961VBG2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massissa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que
delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S’han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la
inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN
12372/AC
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
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- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de curvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de curvatura d’una vorada amb tall en
brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat.
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda : + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments superficials químics, etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96512D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a
les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç; cap valor
unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
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- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha
de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. **
Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
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- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els
següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha
de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DT ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del
producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DT i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNEEN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no
arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec.
En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres, les
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit,
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t.

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B975 - PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B97526E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat per anar col·locada junt amb la vorada amb la finalitat de facilitar el
drenatge superficial i encintar la capa de rodadura de la calçada.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d’expressió de les mesures, sempre ha de ser: llargària x amplària i gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç; cap valor
unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
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- Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha
de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DT en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe
A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. **
Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i
recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els
següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha
de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DT ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del
producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DT i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNEEN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no
arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec.
En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres, les
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit,
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H112E1,B9H118E1,B9H11J52.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i,
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació ), la qual posada en
obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un cont ingut elevat en buits, per a
us en capes de rodadura de 4 a 5 cm
- Mesc la bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomè trica molt
accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30
mm
- Mescla bituminosa discontinua
tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat
granulomètrica molt accentuada en els t amisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant
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hidrocarbonat i poden contenir additius. Es poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes
intermitges de gruix entre 50 i 90 mm.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'e star carbonitzada o
sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la
mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l' especificat
en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació , el lligant ha de complir amb
l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en
funció de l'ús previst
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:
- Mescles discontinues BBTM: 35/50 i 160/220
- Mescles drenants: 35/50 i 250/330
- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb mé s del 10% en massa sobre el total de la mescla, d' asfalt
reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat en l' apartat 4.2.3.
de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN
13108-7 en mescles drenants.
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en
funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria mà xima
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 característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d' expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de
lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen
pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al
contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sè rie 2 segons la norma
UNE-EN 13043.
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
Els requisits de l' envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos
opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es
permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2.
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
- Mescles discontinues:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
- Mescles tipus SMA:
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- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,
- Mescles drenants:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20
mm
- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25
mm i 0,125 mm.
La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l' envoltant de granulometria, els límits globals de
la qual s'especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la UNE-EN 13108-5
en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20
mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha
d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria del
producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de la
UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-1.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment
recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mí nim seleccionats de les
categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules
5 i 6 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al
corresponent a la categoria de escorriment del lligant - material máxim escorregut, segons l'especificat en la taula
9 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en la taula
5 de la UNE-EN 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 resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l' especificat en la taula
6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, en la taula 10 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i
en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 131081.
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna
de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
10 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistè ncia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, en la taula 15 de la UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i
de la taula 11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima
de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNEEN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En
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betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes
temperatures han d'estar declarades per el fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles
amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria
del producte segons l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1
- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir
l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir
els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 18 i
19 de la UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser
igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
20 de la UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
21 de la UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i mínim
corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la
UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna
de les categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir el límit
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN
13108-1.
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o
grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la
massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la
deformació per a 1 milió de cicles)
MESCLES DISCONTINUES BBTM:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
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- Classe: A, B, C o D
- lligant: Desingació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2.
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o inferior al
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108-2.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han
d'estar incloses entre els lí mits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de
producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures
han d'estar declarades per el fabricant.
MESCLES DISCONTINUAS SMA:
El codi de designació de la mescla s' ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: Cap o NR
- lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 11 de la UNE-EN 131085.
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-5.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han
d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de
producció, la temperatura mínima s' aplica a l'entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures
han d'estar declarades per el fabricant.
MESCLES DRENANTS:
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:
- PA: Mescla bituminosa drenant
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles
amb betum modificat o modificador: <= 10% en massa
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com
a mí nim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7
- Pè rdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com a màxim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108 -7
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de ser el
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN
13108-7.
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- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les temperatures de la mescla han
d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de
producció, la temperatura mínima s'aplica a l'entrega:
- Grau 35/50: 150 a 180ºC
- Grau 50/70: 140 a 175ºC
- Grau 70/100: 140 a 170ºC
- Grau 160/220: 130 a 160ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures
han d'estar declarades per el fabricant.
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
S' han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o base
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
- Mescles drenants: PA 11, PA 16
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR, SMA 16
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DT no hagi aprovat la fórmula de treball.
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 del PG
3.
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.
L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies ha
de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions
plàstiques.
Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de
manera que a més de les propietats addicional s, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al
obtingut amb el lligant bituminós dels especificats en l'article 212 del PG 3.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el
pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063
mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'
algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en percentatge del granulat total amb
una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, inclòs el
pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNEEN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins d'algun dels
tamisos fixats en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles discontinues i les mescles poroses. En el cas de les
mescles tipus SMA els valors han d' estar inclosos dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s'ha
d'expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%.

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F9 - PAVIMENTS
F96 - VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F961VBG2,F96512D9.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de
sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DT.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DT
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F97 - RIGOLES
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9715F11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la
vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
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Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 .
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions
explícites de la DT.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F975 - RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F97546EA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al
desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en
alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DT.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H112E1,F9H118E1,F9H11J52.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant hidrocarbonat,
granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes les
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una
temperatura molt superior a la d’ambient.
Mescla bituminosa en calent per a capes de, son les que els seus materials son les combinació d’ un lligant
hidrocarbonat, granulats (en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat
granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i eventualment additius, de manera que totes les partícules del
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura
molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt
elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S’han considerat per a l’ us en capes de
rodadura de 4 a 5 cm de gruix.
- Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos
inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del fus granulomètric de 8
mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:
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- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior a la
densitat de referència.
El percentatge de forats per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser
igual o superior al percentatge de forats de referència
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser
igual o superior al percentatge de forats de referència.
L’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 542.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3
ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la
posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de la
posada en servei de la capa:
- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm
- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en servei la capa)
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la capa):
- Mescles tipus BBTM B i PA: 60%
- Mescles tipus BBTM A: 65%
Toleràncies d'execució:
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no ha de ser inferior a 98% de la
densitat de referència
- Percentatge de forats:
- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%
- Mescla tipus PA: ± 2%
- Amplària del semiperfil: No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors al teòrics
- Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, o en el seu defecte,
el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars. La DT ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de
l’obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són
acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de
la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques
Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l’
ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà
de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d’estructures, la DT ha de poder augmentar aquests
límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a
l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DT ha de p oder
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra
en cas de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
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irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d’acord
amb les instruccions de la DT.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l’indicat en les taules
510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o
d’adherència, que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules
542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de
complir l'especificat en l’article 531 del PG- 3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s’haurà d’eliminar
mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del
Director d’Obra.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els
excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden
restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla.
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3.
L' equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i amb la major
continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’ estudiar per a que hi hagi el menor
nombre de junts possible.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb superfícies per
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2
o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb superfícies per
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2
o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt
longitudinal.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de
trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests
junts han de coincidir amb un carener del paviment.
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular de manera que
la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal,
que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la producció de la
central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la
mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de treball
per a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en calent
s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ ha de descarregar fora de la zona on
s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a
la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3.
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels resultats del tram de
prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i
sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla
no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins
que assoleixi la densitat especificada.
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels resultats del tram de
prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s’ha de fer a la major
temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi
desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima
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prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla
aprovat.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb
addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat del
betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament
el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball,
encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de la mescla
bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que
inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l’ estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al mínim
fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ ha de tallar verticalment, deixant
al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència
segons l’article 531 del PG 3, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i
estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ ha de disposar els
recolzaments necessaris per als elements de compactació.
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos superior al mí nim
fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant
al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la següent franja contra
ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ ha de disposar els
recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més de 5 m dels junts transversals
de les franges d’estesa contigües.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o
be, prèvia autorització de la DT, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades i
canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S’han
d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la
temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l’amplària de cada capa d’ acord amb les seccions tipus
especificades a la DT per la llargària realment executada.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
No són d' abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para
capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ un tram de prova,
per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el contractista
- La forma específica d’actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l’execució d’una capa:
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al
descarregar en l’estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o
segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop
per lot determinat segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop
al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de la UNE-EN
13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 últims valors
de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el
valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors.
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de referència per a
compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les
provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les
mostres de les provetes
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total dels compactadors
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la
freqüència que determini la DO.
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis anteriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions
d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis en punts
aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot
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- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el percentatge de forats dels
testimonis extrets
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa
total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de
carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d’estar contrastada
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons UNE-EN
12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d’assaig que figuren en l’annex B de la
UNE-EN 13108-20.
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d’estendre la capa següent,
determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura s’ha de comprovar la
regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de l’obra
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5
punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 5
punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en servei
de la capa, en tota la llargà ria del lot
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j ornada diària) s’ha
d’acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents:
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3 individus de la mostra
assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la
densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització
econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM A:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada; no més de 2 mostres poden presentar resultats
individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l’especificada, s’ ha de procedir de la manera següent:
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal aixecar la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una penalització
econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més
de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn de ls establerts en més de 3
punts percentuals.
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l’especificada, s’ha de procedir de la manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en mé s de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització
econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l’especificada i, a més, no més de 2
mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l’especificada, s’ha de procedir de la manera següent:
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència , cal aixecar la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una
penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
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Densitat en mescles drenants PA:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors especificats; no més
de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que variïn dels establerts en mé s de 3
punts percentuals
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a la especificada, s’ha de procedir de la manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s’ha d’aplicar una penalització
econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la mostra
assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat abans, s’ha de rebutjar la
capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una
altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament,
s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte
del Contractista.
- Per capes intermèdies:
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l’especificat abans, s’ha de rebutjar
la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou
una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament,
s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.
- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte,
ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi
haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 2 individus de la
mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del gruix especificat.
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent
manera, s’ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposarla.
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà de la
següent manera:
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l tram controlat o de la
longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix
que determini el DO a càrrec del Contractista;
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la
longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del
Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en
l’auscultació per la determinació de la regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds
superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 542.11 del
PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, cal enderrocar el
lot, retirar la runa a l’abocador i estendre una nova capa a càrrec del Contractista.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb longituds
superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
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correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del
PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No
més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor
previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor
previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10%
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. No
més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferio r al 90% del valor
previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal
enderrocar el lot, portar-lo a l’ abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l’ assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor
previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més d’un 5% de la llargària
total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 unitats.
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor
previst, en mescles discontinues, s’ha d’estendre una nova capa a cà rrec del Contractista i en mescles drenants,
cal enderrocar el lot, portar-lo a l’abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 95% del valor
previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%
Resistè ncia al lliscament:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es
procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del valor
previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista.
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior al 90% del valor
previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%

F9J - REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12P70,F9J13J40.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de penetració
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- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
En el reg de cura:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per tal
de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
La dosificació de l’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser de 1200 g/m2 a
calçades i vorals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el
reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’àrid de cobertura
i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de
l’equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la
uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba
d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del
equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la
temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DT, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DT ho considera necessari.
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Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l’aplicació del lligant, i 4h
en cas d’estesa de l’àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular
a velocitat <= 40 km/h.
L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DT, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o
quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà
la mínima necessària per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla
d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents
condicions:
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %
En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de
reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DT, quan s’hagi de fer circular trànsit per
sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DT.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions
especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de
circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió
carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper
col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de
determinacions l’establirà la DT.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DT.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la velocitat del
equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes d’un
15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del
15% transversalment i del 10% longitudinalment.
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ANNEX 2 QUADRE DE PREUS UNITARIS

Volumetria anual estimada: 72.594,72 € (IVA, inclòs)

PREUS UNITARIS
PREU SORTIDA
SENSE IVA

VOLUMETRIA IMPORT SENSE
ESTIMADA
IVA

Descripció
u

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 314
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6
IMP(ECL-1), amb dotació 1,5 kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC
50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

64,46

2,00

128,92

0,97

2.000,00

1.940,00

0,62

2.000,00

1.240,00

67,88

200,00

13.576,00

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

66,63

200,00

13.326,00

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per
a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

60,58

100,00

6.058,00

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
B50/70 G (G-25), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

59,87

9,00

538,83

m²

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodadura BBTM, 11A BM3c (F-10) amb betum modificat, reciclat de
mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm
de gruix

5,11

10,00

51,10

m²

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
rodadura BBTM, 11A BM3c (F-10) amb betum modificat, reciclat de
mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 4 cm
de gruix

6,74

10,00

67,40

m²

Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de
trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat, reciclat
de mescla bituminosa i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2
cm de gruix

3,52

10,00

35,20

m³

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat

85,95

5,00

429,75

m

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 8 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

20,66

5,00

103,30

23,97

10,00

239,70

m²
m²
t

m
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m

Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x35 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

u

60,33

10,00

603,30

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter d'alta resistència

137,61

10,00

1.376,10

u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

163,74

3,00

491,22

u

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

70,76

3,00

212,28

m²

Pintat sobre paviment de pas de vianants, fletxa, senyal horitzontal de
stop, senyal horitzontal de cediu el pas, carril BUS, zebrejat d'illes,
símbol 30, símbol bici, amb pintura de dos components en fred, amb
microesferes de vidre i/o àrids antilliscants, amb màquina
d'accionament manual,, inclou el premarcat

13,32

10,00

133,20

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua o discontínua de 10 cm,
blanca (carril, aparcament, reserva de plaça PMR, plaça motos) o de
color blau (zona blava) o de color groga (ziga zaga per reserva Bus,
Taxi o càrrega i decàrrega, gual i contragual) amb pintura acrílica i
microesferes de vidre i/o àrids antilliscants, inclou el premarcat

0,46

10,00

4,60

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

3,36

10,00

33,60

0,42

11.764,71

4.941,18

6,03

100,00

603,00

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

6,17

100,00

617,00

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
m
Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió

4,24

100,00

424,00

4,82

100,00

482,00

7,74

50,00

387,00

31,84

10,00

318,40

2,54

90,00

228,60

1,88
9,11

10,00
4,00

18,80
36,44

22,21

5,00

111,05

2.479,34

1,00

2.479,34

1.095,04

4,00

4.380,16

m²
m²

m²

m

m³

Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

m²

Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM
Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica

m
m³

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

m³

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

u

Treballs en dissabtes, diumenges i festius i/o horari nocturn amb
estenedora
Jornada completa de treballs d’asfaltat sense estenedora, amb equip
composat per:
- 2 oficials
- 1 manobre.
- 1 compressor amb 2martells pneumàtics.
- 1 Plataforma vibrant
- 1 Màquina tallajunts
- 1 Camió grua de 13,5 t de PMA I
- 5tn de mescla bituminosa.

u
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u

Mitja jornada de treballs d’asfaltat sense estenedora, amb equip
composat per:
- 2 oficials
- 1 manobre.
- 1 compressor amb 2martells pneumàtics.
- 1 Plataforma vibrant
- 1 Màquina tallajunts
- 1 Camió grua de 13,5 t de PMA I
- 3tn de mescla bituminosa.
Treballs en dissabtes, diumenges i festius i/o horari nocturn sense
estenedora

681,82

4,00

2.727,28

1.652,89

1,00

1.652,89

TOTAL
SENSE IVA

59.995,64
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