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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Actualment, l’asfalt d’alguns carrers del municipi d’Amposta es troba en mal estat la qual 
cosa fa necessària la seva substitució per tal de millorar el trànsit rodat. Així, l’objecte del 
contracte és fixar els paràmetres i condicions per dur a terme la substitució del paviment 
asfàltic en mal estat, en diversos carrers i camins de la ciutat d’Amposta. 
 
Les obres consisteixen bàsicament en la substitució deI paviment asfàltic en mal estat 
d’alguns carrers, els quals presenten degradacions bastant generalitzades, amb defectes 
superficials en la capa de rodadura, que van des de sots a deflexions, dificultant la 
conducció amb vehicles, el pas dels vianants i produint l’embassament d’aigües de pluja. 
 
Els treballs a executar en aquest contracte, inclouen la maquinària i la mà d’obra 
necessària, per executar les obres. 
 
El contracte no obligarà a l’Ajuntament d’Amposta a sol·licitar un número determinat 
d’encàrrecs ni uns mínims per cada encàrrec, sinó que aquests seran requerits segons les 
necessitats d’aquest.  
 
Els treballs a considerar són els que exposem en el punt 3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS. 
 

2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit d’actuació seran tots els carrers del terme municipal d’Amposta que necessitin la 
substitució del seu paviment durant el període de vigència d’aquest contracte. 
 
Cal tenir en compte que el terme municipal inclou, a banda del municipi d’Amposta, els 
nuclis de Poblenou del Delta, Balada i les Urbanitzacions d’Eucaliptus i Favaret. 
 

3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
Les característiques tècniques dels treballs de substitució del paviment asfàltic seran les 
requerides per cada actuació sota la responsabilitat exclusiva del contractista que haurà de 
realitzar cada treball amb els mitjans personals i materials més adequats, així com les 
mesures de seguretat requerides. 
 
El contractista haurà de complir, en tot moment, lo especificat en el Pla de Seguretat i Salut 
incorporat al document de formalització del contracte. La realització de les operacions 
s’executaran amb la màxima eficàcia i qualitat dins un marc de respecte al medi ambient i 
sostenibilitat. 
 
La intervenció de substitució es materialitza constructivament amb els treballs que tot 
seguit es detallen, d’acord amb les especificacions tècniques contingudes en els plecs de 
condicions que s’annexen i valorats amb els preus unitaris establerts al quadre de preus 
número 1 i número 2 adjunts. 
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TRACTAMENT DE LA BASE 
 
Es plantegen dos tipologies de tractament de la base existent, depenent de l’estat en que 
es troba el paviment actual i les característiques d’aquest. 
 

Opció 1: 
 Fresat mecànic del paviment asfàltic actual, amb gruix de 0 a 4cm, amb 

fresadora de càrrega automàtica, escombrat i neteja de la superfície. 
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
 Deposició controlada a centre de reciclatge. 

 
Opció 2: 

 Escarificació, compactació i anivellació del paviment actual fins a 10cm de 
profunditat. 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus. 

 
 

ASFALTAT 
 
Les tasques que es preveuen en aquest sentit son: 

 Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus ECI, amb dotació 
1kg/m². 

 Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica de roptura ràpida, 
tipus ECR-2, amb dotació 1kg/m². 

 Pavimentació amb paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus 
AC11 surf B35/50 D (D-8) amb betum asfàltic, de granulometria densa per a 
capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada. 

 Pavimentació amb paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus 
AC16 surf B60/70 D (D-12) amb betum asfàltic, de granulometria densa per 
a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada. 

 Formació de pas elevat amb mescla asfàltica en calent de 4 o 6 m 
d’amplada de pas de vianants segons allò definit en la CIRCULAR 02/05 DE 
14 DE MARÇ DE 2005 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERS DE LES 
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LES CONDICIONS D’IMPLANTACIÓ 
D’ELEMENTS REDUCTORS DE LA VELOCITAT EN TRAVESSERES URBANES DE 
LA XARXA VIÀRIA DE CATALUNYA 

 

 
       Pas de vianants de ressalt – Circular 02/05 de 14 de març de 2005 
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En cas de l’existència de bastiments i tapes de la xarxa de clavegueram, aquestes seran 
adequades a la nova rasant, en cas que canviï, o seran substituïdes per unes altres de 
noves si aquestes es troben en mal estat. 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Un cop finalitzada la pavimentació, es procedirà a repintar la senyalització horitzontal 
preexistent o la nova definida junt amb la Direcció Facultativa, amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada. 
 
 
NOTA 
Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a 
terme correctament tots els treballs objecte d’aquest contracte no eximeixen a 
l’adjudicatari de l’execució dels esmentats detalls, que s’hauran de realitzar segons el bon 
ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s’especifica 
a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri dels tècnic municipal assignat. 

 

4 PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

4.1. Encàrrec dels treballs 
L’encàrrec dels treballs al contractista el farà el tècnic municipal designat a tals efectes per 
part del Coordinador de Serveis de l’Ajuntament d’Amposta. 

4.2. Inici i fi dels treballs 
El contractista estarà obligat a iniciar i acabar les feines dintre els terminis fixats en la 
comanda. 

4.3. Execució dels treballs 
El contractista executarà els treballs d’acord amb les indicacions del tècnic municipal 
designat. 
La inspecció de la totalitat dels treballs objecte del contracte s’exercirà per part del Servei 
Municipal, mitjançant els seus tècnics. La inspecció vetllarà pel control de l’execució dels 
treballs així com per a: 

- Controlar que els treballs s’executin correctament i en la forma estipulada 
- Vigilar el correcte compliment de la previsió de treballs i el seguiment de les feines 

que estarà realitzant l’adjudicatari 
- Supervisar l’assistència i permanència de tot el personal, així com la seva correcta 

neteja personal, vestuari, competència, rendiment i conducta, per tal que reuneixin 
les condicions exigides al rang del lloc on actuen i a la importància de la missió que 
tinguin encomanada 

- Aturar els treballs si ho considera necessari en cas de detectar un risc evident pels 
vianants o treballadors. 

- En tot moment el Servei Municipal podrà fer les comprovacions i controls que 
consideri necessaris del personal i feines per a un correcte seguiment. 
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4.4. Control dels treballs 
El contractista lliurarà un full d’actuacions amb la relació del personal, maquinària, vehicles 
i material utilitzats per a l’execució dels treballs, les hores emprades per a la realització de 
les diferents feines executades, fotografies, així com d’altre dades d’interès. En funció de la 
durada dels treballs encomanats aquests partes podran ser diaris o setmanals. 

4.5. Neteja de l’obra 
Un cop acabats els treballs, l’emplaçament ha de quedar completament net de restes 
d’obra i elements auxiliars com a senyals, tanques, etc. 

5 PERSONAL I INSTAL·LACIONS. MITJANS MÍNIMS A DIPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE 

5.1. Personal 
El contractista presentarà una relació del personal propi disponible per a la contracta i que 
com a mínim estarà format per les següents categories professionals: 

- TÈCNIC encarregat dels treballs per part de l’adjudicatari, persona amb reconeguda 
experiència en aquest tipus de treballs, que serà el Cap de la Contracta, tenint 
aquest les següents funcions: 

o Interlocutor amb l’Ajuntament 
o Controlar els treballs durant la seva execució 
o Programació, coordinació i organització dels treballs per part de 

l’adjudicatari 
Aquest haurà de tenir la capacitat suficient per ostentar la representació de 
l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte 
derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre per assegurar la 
bona marxa i compliment del contracte. 

- ENCARREGAT d’obra amb una experiència mínima de 5 anys.  
- RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT 
- PERSONAL OBRA amb acreditada experiència per la realització de les tasques que 

inclou el contracte. Com a mínim es disposarà de:  
o Oficials i peons (els necessaris per realitzar les feines encomanades dintre 

el termini establert) 
o Maquinistes especialistes de cada una de les màquines necessàries segons 

la feina a realitzar 
La plantilla de personal haurà d’estar qualificada per atendre les necessitats demandades. 
És a dir, haurà de tenir els coneixement i experiència acreditada en treballs d’aquesta 
tipologia. 

5.2. Equips de treball 
L’ adjudicatari haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder 
realitzar el servei, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els 
esmentats treballs es realitzaran a la via pública. 
 
L’adjudicatari estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions 
vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal 
degudament legalitzat d’acord amb la legislació vigent. 
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5.3. Instal·lacions 
L’adjudicatari es compromet, a disposar de les instal·lacions necessàries per atendre tot el 
personal, maquinària i vehicles inclosos dintre del contracte. 

6 VALORACIÓ DELS TREBALLS 
Els preus dels treballs seran els determinats en els quadres de preus unitaris del contracte 
que s’annexen al present plec. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta cadascun dels preus unitaris de 
les partides que conformen l’objecte d’aquest contracte. 
 
El preu de cada encàrrec serà el que resulti d’aplicar els preus unitaris, determinats en el 
contracte, que corresponguin a les prestacions, treballs, conceptes i partides especificades 
en el corresponent encàrrec de l’Ajuntament d’Amposta i que hagin estat correctament 
executats pel contractista. 
 
Tots els preus que es relacionen seran incrementats per: 

Despeses de Seguretat i Salut  2% 
Despeses generals   13% 
Benefici industrial   6% 
IVA (vigent)    21% 

 
Totes aquelles obres que no compleixin les condicions de qualitat exigides no seran 
acceptades per l’Ajuntament. En aquest cas, l’Ajuntament té la facultat d’esmenar les 
deficiències a càrrec de la contracta. 

7 DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  
En cas que fos necessari realitzar alguna unitat d’obra que no constés en el quadre de 
preus de la contracta, s’establirà un nou preu utilitzant els preus unitaris de mà d’obra, 
materials i maquinària del quadre de preus de la contracta o en el seu defecte del quadre 
de preus de l’ITEC de l’any en curs i en el cas que encara en manqués algun, s’utilitzarà el 
preu mig del mercat d’aquest element simple, en quant als rendiments s’aplicaran els 
quadre de l’ITEC si conté aquesta unitat d’obra, en cas contrari es fixarà el que aprovi el 
responsable de la contracta en el moment de l’encàrrec. 
 
Quan per la realització dels treballs, l’Ajuntament consideri necessari utilitzar mitjans el 
preu del qual no hagi estat ofertat pel contractista, podrà fixar un preu amb el contractista 
o bé contractar directament amb un tercer el treball que s’hagi de realitzar amb dit mitjà, 
sense que per això el contractista tingui dret a indemnització alguna. 
 

8 CONTROL DE QUALITAT 
L’Administració contractarà la realització dels assaigs a un laboratori especialitzat. Les 
despeses que per aquest concepte s’originin aniran a càrrec de l’Adjudicatari fins al límit de 
l’u per cent (1%) del pressupost d’execució material de la contracta. Els assaigs negatius no 
compatibilitzaran dins d’aquest límit. 
L’Ajuntament podrà ordenar l’execució d’assaig, proves o anàlisis no previstos si ho 
considera necessari en qualsevol moment per tal de verificar la correcta qualitat o execució 
de qualsevol element integrant de les obres o treballs. 



   
   
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  7 
17_007_PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS I CAMINS_2017  

9 SEGURETAT I SALUT 
Tots els preus unitaris que conformen la licitació es veuran incrementats en un 2% en 
concepte de Seguretat i Salut. Inclou aquest 2% els costos, honoraris, drets, taxes i tributs, 
que puguin derivar-se, per la redacció, actualització, desenvolupament i execució del Pla de 
Seguretat i Salut, així com de totes les mesures de prevenció de riscos laborals, sense que 
pugui repercutir-se cap quantitat addicional per dits conceptes. 
 
L’adjudicatari complirà amb tota la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i 
qualsevol altra norma vigent en la matèria. 
 
El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut a l’Ajuntament, per tal de que 
aquest procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui 
aprovat el Pla de Seguretat i Salut i es disposi de l’Obertura del Centre de treball. 
 
El contractista estarà obligat a senyalitzar les obres d’acord amb les prescripcions de 
seguretat fixades per a cada cas o bé les que ordeni el tècnic municipal en matèria de 
seguretat. L’adjudicatari de la concessió està obligat a disposar i col·locar el nombre 
suficient de senyals de circulació i protecció necessàries per a evitar qualsevol accident dels 
vehicles, personal en servei o aliè a ell, i que les circumstàncies així ho exigeixin o els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament disposin. 
 
L’adjudicatari senyalitzarà els talls de carrer amb les senyals de trànsit necessàries segons 
indicacions i autorització dels Serveis Tècnics Municipals i La Policia Local.  
 

10 GESTIÓ DE RESIDUS 
El contractista estarà obligat a gestionar els residus que es generin durant els treballs 
segons estableix la Llei de Residus. Al finalitzar els treballs s’entregaran tots els certificats 
acreditatius. 
 

11 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El contractista estarà obligat al compliment de totes les disposicions legals vigents en 
matèria de construcció i edificació. 
 

12 ABONAMENT DEL CONTRACTE 
El contracte s’abonarà d’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives. 
 

13 IMPORT DEL CONTRACTE 
És el que estableix el Plec de Clàusules Administratives. 
 

14 TERMINI D’EXECUCIÓ 
És el que estableix el Plec de Clàusules Administratives. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1. QUADRE DE PREUS NÚM. 1



1 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 1

1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per
cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a
tot el paviment, en grans extensions, amb
fresadora de càrrega automàtica de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada 0,21 VINT-I-U CÈNTIMS

1.2 m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km 4,89 QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

1.3 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge
de residus ceràmics inerts amb una densitat
1,15 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 10,88 DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

2 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 2

2.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del
terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb
mitjans mecànics. 1,10 U EURO AMB DEU CÈNTIMS

2.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport
de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

3 ASFALTAT

3.1 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,52 CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

3.2 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa
catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-2, amb
dotació 1 kg/m2 0,40 QUARANTA CÈNTIMS

3.3 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada 57,22 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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3.4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat calcari,
estesa i compactada 54,37 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

3.5 u Col·locació de bastiment circular de fosa dúctil
per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 15,88 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.6 u Subminitrament de bastiment circular de fosa
dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter 77,98 SETANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

3.7 ml Formació de pas elevat de vianants realitzat
amb mescla asfàltica en calent, de 10cm
d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix,
el reg d'adherència, i la pavimentació del mateix
amb un desenvolupament de 2m de rampa de
pujada, 4m de zona plana i 2m de rampa de
baixada. 254,72 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

3.8 ml Formació de pas elevat de vianants realitzat
amb mescla asfàltica en calent, de 10cm
d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix,
el reg d'adherència, i la pavimentació del mateix
amb un desenvolupament de 2m de rampa de
pujada, 6m de zona plana i 2m de rampa de
baixada. 329,15 TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB QUINZE CÈNTIMS

4 SENYALITZACIÓ

4.1 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua
de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada 0,67 SEIXANTA-SET CÈNTIMS

4.2 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de
10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada 0,84 VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.3 m Pintat sobre paviment de faixa transversal
contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual 3,24 TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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4.4 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual 8,34 VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

5 MESURES DE SEGURETAT I SALUT

5.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del  2% del
pem executat. 0,00 ZERO EUROS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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ANNEX 2. QUADRE DE PREUS NÚM. 2



1 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 1

1.1 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega
automàtica de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,001 h 18,660 0,02
A0140000 Manobre 0,002 h 16,580 0,03

(Maquinària)
C110V025 Fresadora càrrega automàtica 0,001 h 119,400 0,12
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,001 h 41,200 0,04

Total 0,210

0,21

1.2 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

(Maquinària)
C1501800 Camió transp.12 t 0,127 h 38,500 4,89

Total 4,890

4,89

1.3 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb
una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA62F0 Deposició controlada centre reciclatge,resi… 1,150 t 9,460 10,88

Total 10,880

10,88

2 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 2

2.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics.

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,002 h 16,580 0,03

(Maquinària)
C13112A0 Pala carregadora s/,erugues 212kW,+escari… 0,004 h 69,210 0,28
C1331100 Motoanivelladora petita 0,007 h 56,950 0,40
C1335080 Corró vibratori autopropulsat,8-10t 0,004 h 50,440 0,20
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,004 h 42,600 0,17

(Materials)
B0111000 Aigua 0,020 m3 1,160 0,02

Total 1,100

1,10

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics … 0,033 h 56,030 1,85
C1501800 Camió transp.12 t 0,106 h 38,500 4,08

Total 5,930

5,93

3 ASFALTAT

3.1 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,003 h 17,260 0,05

(Maquinària)
C1702D… Camió cisterna p/reg asf. 0,003 h 28,420 0,09

(Materials)
B0552B00 Emul.bitum.catiònica ECI 1,000 kg 0,380 0,38

Total 0,520

0,52

3.2 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-2, amb dotació 1 kg/m2

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,003 h 17,260 0,05

(Maquinària)
C1702D… Camió cisterna p/reg asf. 0,003 h 28,420 0,09

(Materials)
B0552430 Emul.bitum.catiònica ECR-2 1,000 kg 0,260 0,26

Total 0,400

0,40

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.3 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D
(D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 18,660 0,35
A0140000 Manobre 0,086 h 16,580 1,43

(Maquinària)
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,012 h 66,200 0,79
C1709B00 Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 53,990 0,54
C170D0… Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 60,520 0,73

(Materials)
B9H111… Mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.g… 1,000 t 53,350 53,35

(Resta d'obra) 0,03
Total 57,220

57,22

3.4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 D
(D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 18,660 0,35
A0140000 Manobre 0,086 h 16,580 1,43

(Maquinària)
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,012 h 66,200 0,79
C1709B00 Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 53,990 0,54
C170D0… Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 60,520 0,73

(Materials)
B9H112… Mesc.bit.AC 16 surf B60/70 D (D-12),granul.… 1,000 t 50,500 50,50

(Resta d'obra) 0,03
Total 54,370

54,37

3.5 u Col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,410 h 18,660 7,65
A0140000 Manobre 0,410 h 16,580 6,80

(Materials)
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,036 t 33,680 1,21

(Resta d'obra) 0,22
Total 15,880

15,88

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.6 u Subminitrament de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i
tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

(Materials)
BDDZ5… Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,a… 1,000 u 77,980 77,98

Total 77,980

77,98

3.7 ml Formació de pas elevat de vianants realitzat amb mescla asfàltica en calent,
de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència, i
la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m de rampa de
pujada, 4m de zona plana i 2m de rampa de baixada.

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 1,201 h 18,660 22,41
A0140000 Manobre 1,202 h 16,580 19,93
A0150000 Manobre especialista 0,032 h 17,260 0,55

(Maquinària)
C110V025 Fresadora càrrega automàtica 0,001 h 119,400 0,12
C1702D… Camió cisterna p/reg asf. 0,032 h 28,420 0,91
C170D0… Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,200 h 60,520 72,62
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,001 h 41,200 0,04

(Materials)
B055STB0 Quitrà BQ-30 12,000 kg 0,710 8,52
B9H111… Mesc.bit.AC 11 surf B50/70 D (D-8),granul.g… 1,440 t 90,000 129,60

(Resta d'obra) 0,02
Total 254,720

254,72

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.8 ml Formació de pas elevat de vianants realitzat amb mescla asfàltica en calent,
de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència, i
la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m de rampa de
pujada, 6m de zona plana i 2m de rampa de baixada.

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 1,501 h 18,660 28,01
A0140000 Manobre 1,502 h 16,580 24,90
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 17,260 0,69

(Maquinària)
C110V025 Fresadora càrrega automàtica 0,001 h 119,400 0,12
C1702D… Camió cisterna p/reg asf. 0,040 h 28,420 1,14
C170D0… Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,500 h 60,520 90,78
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,001 h 41,200 0,04

(Materials)
B055STB0 Quitrà BQ-30 15,000 kg 0,710 10,65
B9H111… Mesc.bit.AC 11 surf B50/70 D (D-8),granul.g… 1,920 t 90,000 172,80

(Resta d'obra) 0,02
Total 329,150

329,15

4 SENYALITZACIÓ

4.1 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

(Mà d'obra)
A0121000 Oficial 1a 0,007 h 18,660 0,13
A0140000 Manobre 0,004 h 16,580 0,07

(Maquinària)
C1B02A… Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,004 h 38,000 0,15

(Materials)
BBA110… Pintura reflectora p/senyal. 0,033 kg 7,780 0,26
BBA1M… Microesferes vidre 0,017 kg 3,720 0,06

Total 0,670

0,67

4.2 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

(Mà d'obra)
A0121000 Oficial 1a 0,007 h 18,660 0,13
A0140000 Manobre 0,004 h 16,580 0,07

(Maquinària)
C1B02A… Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 0,004 h 38,000 0,15

(Materials)
BBA110… Pintura reflectora p/senyal. 0,050 kg 7,780 0,39
BBA1M… Microesferes vidre 0,026 kg 3,720 0,10

Total 0,840

0,84

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.3 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

(Mà d'obra)
A0121000 Oficial 1a 0,019 h 18,660 0,35
A0140000 Manobre 0,010 h 16,580 0,17

(Maquinària)
C1B02B… Màquina p/pintar banda vial accionament … 0,010 h 29,060 0,29

(Materials)
BBA110… Pintura reflectora p/senyal. 0,250 kg 7,780 1,95
BBA1M… Microesferes vidre 0,125 kg 3,720 0,47

(Resta d'obra) 0,01
Total 3,240

3,24

4.4 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

(Mà d'obra)
A0121000 Oficial 1a 0,084 h 18,660 1,57
A0140000 Manobre 0,042 h 16,580 0,70

(Maquinària)
C1B02B… Màquina p/pintar banda vial accionament … 0,042 h 29,060 1,22

(Materials)
BBA110… Pintura reflectora p/senyal. 0,500 kg 7,780 3,89
BBA1M… Microesferes vidre 0,250 kg 3,720 0,93

(Resta d'obra) 0,03
Total 8,340

8,34

5 MESURES DE SEGURETAT I SALUT

5.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un
valor del  2% del pem executat.

(Mitjans auxiliars)
0400001 Mesures de seguretat i salut per a l'execuci… 1,000 u 0,000 0,00

Total 0,000

0,00

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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ANNEX 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 



B011 NEUTRES

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 aigü es 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
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 DF 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 DF 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.

B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
     - Aniònica
     - Catiònica
     - Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb 
un agent emulsionant.
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El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking”
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions líquides, 
més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a 
altes temperatures.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació 
moderada.
No ha de ser inflamable.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5%
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        │              Tipus emulsió              │
│    Característiques    │─────────────────────────────────────────│
│                        │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │ EAI  │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Viscositat Saybolt      │      │      │      │      │      │      │
│Furol 25°C (NLT 138)    │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │<=50s │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Contingut d'aigua en    │      │      │      │      │      │      │
│volum (NLT 137)         │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │<=50% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Betum asfàltic          │      │      │      │      │      │      │
│residual (NLT 139)      │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │>=40% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Fluidificant per        │      │      │      │      │      │      │
│destil·lació en volum   │      │      │      │      │      │ 5<=F │
│(NLT 139)               │  0%  │  0%  │<=10% │ <=8% │ <=1% │<=15% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Sedimentació a 7 dies   │      │      │      │      │      │      │
│(NLT 140)               │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │<=10% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Assaig amb el residu    │      │      │      │      │      │      │
│de destil·lació:        │      │      │      │      │      │      │
│-Penetració (25ºC, 100g,│13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │20<=P │
│5s, NLT 124), P(mm)     │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=30 │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│-Penetració (25ºC, 100g,│ 6<=P │ 6<=P │      │ 6 <=P │ 6<=P │      │
│5s, NLT 124), P(mm)(*)  │ <=10 │ <=10 │      │ <=10 │ <=10 │      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D. 
En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades 
per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141)
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        │                 Tipus emulsió                  │
│    Característiques    │────────────────────────────────────────────────│
│                        │ECR 1│ECR 2│ECR 3│ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECL2m│ ECI │
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Viscositat Saybolt      │     │     │     │     │      │     │     │     │
│Furol 25°C (NLT 138)    │<=50s│  -  │  -  │  -  │<=100s│<=50s│<=50s│<=50s│
│Furol 50°C              │  -  │>=20s│>=40s│>=20s│  -   │  -  │  -  │     │
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Contingut d'aigua en    │     │     │     │     │      │     │     │     │
│volum (NLT 137)         │<=43%│<=37%│<=32%│<=35%│ <=45%│<=40%│<=40%│<=50%│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Betum asfàltic          │     │     │     │     │      │     │     │     │
│residual (NLT 139)      │>=57%│>=63%│>=67%│>=59%│>=55% │>=60%│>=60%│>=40%│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Fluidificant per        │     │     │     │     │      │     │     │     │
│destil·lació en volum   │     │     │     │     │      │     │     │ 5<=F│
│(NLT 139)               │<=5% │<=5% │<=2% │<=12%│ <=8% │<=1% │ 0%  │<=15%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Sedimentació a 7 dies   │     │     │     │     │      │     │     │     │
│(NLT 140)               │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10%│<=10%│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│Assaig amb el residu    │     │     │     │     │      │     │     │     │
│de destil·lació:        │     │     │     │     │      │     │     │     │
│-Penetració (25ºC, 100g,│13<= │13<= │13<= │130<=│130<= │13<= │10<= │20<= │
│5s, NLT 124), P(mm)     │P<=20│P<=  │P<=20│P<=  │ P<=  │P<=20│P<=15│P<=30│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│ 
│-Penetració (25ºC, 100g,│6<=P │6<=P │6<=P │     │6<=P  │6<=P │5<=P │     │
│5s, NLT 124), P(mm)(*)  │<=10 │<=10 │<=10 │     │ <=10 │<=10 │ <=9 │     │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D. 
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació , podran ser acceptades 
per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125):  >= 45 cm
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm
- Recuperació elàstica (NLT-329):  >= 12
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la 
temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
BETUM ASFÀLTIC:
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2%
Contingut d’asfaltens (NLT 131):  >= 15%
Contingut de parafines (NFT 66-015):  < 4,5%
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residu de pel·lícula fina:
     - Variació de massa (NLT 185)
     - Penetració a 25ºC (NLT 124)
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
BETUM MODIFICAT: 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2%
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
     - Estabilitat a l’emmagatzematge:
          - Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399)
          - Dif. Penetració
     - Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residu de pel·lícula fina:
     - Variació de massa (NLT 185)
     - Penetració a 25ºC (NLT 124)
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
     225ºC <=25%
     260ºC 40%<=D<=70%
     316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2%
 Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5%
Naftalina en volum (NLT 191):  <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       Característiques        │        Tipus betum          │
│                               │─────────────────────────────│
│                               │   FX 175     │   FX 350     │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │
│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Destilació (% del volum total  │              │              │
│destilat fins a 360°C)         │              │              │
│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Residu de la destilació        │              │              │
│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8
Característiques físiques del quitrà:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Característiques  │                 Tipus de quitrà                     │
│                  │─────────────────────────────────────────────────────│
│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Equiviscositat    │          │         │          │          │          │
│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │
│(amb una toleràn- │          │         │          │          │          │
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C    │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=   │
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │
│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27   │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Destilació en     │          │         │          │          │          │
│massa (DT)        │          │         │          │          │          │
│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%    │
│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%    │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │          │
│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │          │
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C  │
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │          │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Fenols en volum   │          │         │          │          │          │
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%    │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Naftalina en massa│          │         │          │          │          │
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%  │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Insoluble en toluè│          │         │          │          │          │
│(en massa)        │          │         │          │          │          │
│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que comprovarà els sistemes de transport 
i càrrega i les condicions d’em magatzematge per tal que no 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 ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’ una sola peça, no han de tenir 
desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden 
ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les 
cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o 
altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i 
aïllats tèrmicament. 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola peç a, no han de tenir 
desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o 
BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de trans portar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres 
de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o 
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altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, 
s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El  subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula 
per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.

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).

* 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 de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca 
o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat.
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel 
fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació  del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de 
condicions.
L’albarà ha de contenir al menys el següent:
- Nom i adreça del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell de 
qualitat.
El full de característiques contindrà  al menys el següent:
- Referència del albarà
- Denominació de l’emulsió modificada, si és el cas.
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum
- Valors dels assajos següents:
     - En betum asfàltic:
          - Penetració (NLT 124)
          - Índex de penetració (NLT 181)
          - Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182)
    - En betum fluïdificant:
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 133)
          - Destil·lació (NLT 134)
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)
    - En betum fluxat:
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
          - Viscositat STV (NLT 187)
          - Destil·lació (NLT 134)
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)
     - En betum modificat amb polímers:
          - Penetració (NLT 124)
          - Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125)
          - Recuperació elàstica (NLT 329)
     - En emulsió bituminosa:
          - Càrrega de partícules (NLT 194)
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 138)
          - Contingut d’aigua (NLT 137)
          - Tamisat (NLT 142)
     - En emulsió bituminosa modificada amb polímers:
          - Residu d’evaporació (NLT 147)
          - Penetració (NLT 124)
          - Punt de reblaniment (NLT 125)
          - Recuperació elàstica (NLT 329)
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades:
- En tot tipus de betums:
     - Corba de pes específic en funció de la temperatura
     - Temperatura màxima de calentament
     - Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, segons el cas, que hauran de ser aportats en un 
plaç no superior a 7 dies.
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que hauran de ser aportats en un plaç no superior a 
10 dies.
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de la taula 216.1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de la DF.
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material.
 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES:
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Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut, i cada 40 t si arriba més 
material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Residu per destil·lació (NLT 139).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
- Residu per evaporació (NLT 147)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs que consideri 
oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de realitzar segons l’indicat al plec del material 
corresponent.
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació  de lligant es realitza dins del control d’execució.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT:
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatiu del 
reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les 
cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria.
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’emulsions emprades en regs d’adherència, imprimació i 
curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal.
De cada lot s’extrauran du es mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a la sortida del tanc de magatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Tamisatge (NLT 142)
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
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.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les 
cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació  del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la procedència, es demanaran 
al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Recuperació elà stica (UNE-EN 13398)
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els 
resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM:
- Sobre el betum original:
     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126)
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
     - Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399):
          - Diferència punt de reblaniment
          - Diferència penetració
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)  
     - Punt d’inflamació (NLT 127)
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25°C (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126)
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les 
cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització ineludible dels 
següents assaigs:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els 
resultats següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM:
- Sobre el betum original:
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126)
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)  
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122) 
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
     - Contingut d’asfaltens (NLT 131)
      - Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25°C (NLT 124) 
     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)  
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT 121.
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada procedència de l’àrid es 
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prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT 148.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES:
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l’emulsió bituminosa no compleixi alguna de les especificacions 
establertes en les taules 213.1 o 213.2 del art icle 213 del PG 3/75 MOD 5-OM.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
Només s’aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec de condicions.
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun dels components.
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmb its corresponents) en el cas d’observar deficiències en 
el subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació:
- Interval menor (límit inferior/superior:  x - 3 / X - 3
- Interval patró (límit inferior/superior):  x / X
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la partida de betum corresponent.
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer més pròxim 
de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró.
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.

B07 MORTERS DE COMPRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per 
escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de 
maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics 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 caracterí stiques 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 (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (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 (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 (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2
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- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos 
components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col· 
loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
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 (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la  intempèrie, de manera que 
no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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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 DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
     - Proporcions de la mescla
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
     - Mètode d’aplicació
     - Temps obert
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
     - Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, 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 DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 
S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

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.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e star carbonitzada o sobreescalfada.
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
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- 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
Requisits dels materials constitutius:
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents:
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
     -  BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
      - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
      - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
     - BMC: 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
- 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%
      - 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 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 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
     - 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.
      - Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1.
      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a 
la categoria del material, segons l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1.
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
     -  Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d’estar classificat en alguna de les categories 
següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1.
      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada 
per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant.
- Caracterí stiques 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:
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     - 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. 
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
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball.
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els definits en la taula 542.1 del PG 3.
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 addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminó s dels especificats en 
l’article 215 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%.
Contingut de lligant:
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50%
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65%
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75%
 En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir multiplicant per el factor  x = 2,65/d.
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols 
mineral:  Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3.
Contingut de forats:  Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes següents:
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32
Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3.
 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12):
- Capes base i intermèdia:  >= 80%
- Capes de rodadura:  >= 80%
Toleràncies:
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral):
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ):  ± 4%
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% 
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2%
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% 
- Dotació  de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3%
 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)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherè ncia de la 
mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets 
previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

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
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.
MESCLES PER A US EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)
Orden FOM/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.
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-
Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d’identificació de la mescla
- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a us en aeroports 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
      - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
      - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
      - Referència a la norma europea EN
      - Descripció del producte: nom genèric, material i us previst
     - Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, 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 carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels 
quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels 
quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants 
del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha d’incloure com a mínim, la informació següent:
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en el seu cas, desprès de la classificació en calent.
- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm;  4 mm; 2 mm; 
0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en percentatge del 
granulat tota l amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge del granulat total amb una aproximació del 0,1%
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la 
massa del lligant hidrocarbonat
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa total de la mescla
- Densitat mí nima a aconseguir
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s’ha d’ introduir en el mesclador granulat a una 
temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En 
el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla s’ha de tenir en compte el rang 
recomanat per el fabricant
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions necessàries sobre la forma d’incorporació i temps de mesclat
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  de la documentació del fabricant.
 Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les 
especificacions definides en aquest plec.
 La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s’han de realitzar segons 
l’especificat en l’apartat 542.9.3.1 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.

BBA1_01 MICROESFERES DE VIDRE, GRANULATS ANTILLISCANT I BARREJAS PER A SENYALITZACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
 S'han considerat els elements següents:
- Microesferes de vidre
 MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos 
de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes 
retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).

┌───────────────────────────────────────┐
│        Tamís        │Massa retinguda  │
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │
│                     │  (% en pes)     │
│─────────────────────│─────────────────│
│Superior de seguretat│     0 a 2       │
│Superior nominal     │     0 a 10      │
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │
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│Inferior nominal     │   95 a 100      │
└───────────────────────────────────────┘

* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm:  < 20%
- Diametre >= 1 mm:  < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A:  >= 1,5
- Classe B:  >= 1,7
- Classe C:  >= 1,9
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial
 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados 
antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Productos de post-mezclado, microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y 
mezcla de ambos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
     - Índex de refracció
     - Granulometria
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1)
     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423/A1)
     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris:
     - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac 
original de 25 kg.
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del 
plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent 
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sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.

BBA1_02 PINTURA PER A SENYALITZACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
 PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin 
pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs:  bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15%
Aspecte:  bo
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona
Envelliment artificial:  bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01
 PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli:  soja
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú
Pes específic:  15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs
 Temps d'assecatge:
- Sense pols:  30 min
- Sec:  2 h
- Dur:  5 dies
- Repintat:  >= 8 h
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol
 Rendiment:  2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic:  ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
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     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96) 
     - Consistència (MELC 12.74)
     - Punt de reblaniment (UNE 135222)
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71)
     - Estabilitat al calor (UNE 135222)
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238)
     - Resistència al flux (UNE 135222)
     - Estabilitat (UNE 48083) 
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
     - Flexibilitat (MELC 12.93)
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
     - Contingut de lligant (UNE 48238)
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà 
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris:
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del 
plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent 
sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.

BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
 S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma 
UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada 
i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament 
suficient o amb un dispositiu de tancament.
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no 
ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 
cóncava.
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on 
s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
- Complements per a pou de registre:
     - Graó d’acer galvanitzat
     - Graó de fosa
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
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- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el bastiment i la 
tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, 
conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
 Contingut de sofre:  <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat:  ≥ 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  ≥ 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  ≥ 98,5%
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
- Diàmetre del rodó:  - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
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Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 17%
 Contingut de perlita:  <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça 
amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les seves 
característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. 
Especificaciones de los materiales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
     - Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 
20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
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 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 
s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la identificació, 
cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.

F2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, 
amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de 
retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, 
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s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la identificació, 
cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 
emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat  en la DT: 
valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de 
residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto.

F9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

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.
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
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- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L’Í ndex 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.
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
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en servei la capa)
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de 
determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la fó rmula 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 correspondè ncia, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del 
lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l’ ombra sigui inferior a 
5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb  vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet 
la posta en obra en cas de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l’indicat en les taules 510.6,  513.8, 542.15 ó 
542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els 
articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s’haura n 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'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.
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 superfí cie 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.
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.
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 fó rmula 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 fó rmula de treball i la mescla 
es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.
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.
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La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització  de 
la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient.

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.
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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 
Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-
Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el contractista
- La forma específica d’actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l’execució d’una capa:
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en 
l’estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 
12697-32 per a mides 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
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 ú ltims valors de densitat aparent 
obtinguts de les provetes del punt anterior
- 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
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 antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d’assaig de 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 sha de comrpvar 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
- 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. 
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 pro blemes d’entollament, s’ha de compensar el 
minvament de la capa amb el gruix  addicional corresponent a la capa superior per compte del Contractista.
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     - 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 mitjanç ant 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 
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
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%
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 l liscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una 
penalització econòmica del 10%

F9J REGS SENSE GRANULATS

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
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
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’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció 
del reg del trànsit d’obra.
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI  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 
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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 DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- 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’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que 
hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria 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 segü ents condicions:
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 %
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes 
que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es 
realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per 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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície 
sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les 
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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.

FBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
 CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura:  720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2
 CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40
- Color groc:  >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació 
suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en 
calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant 
sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents 
elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la 
velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 
de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si 
fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en 
sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
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L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i 
blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio 
telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR 
– 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau 
d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment 
existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, 
etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), 
sobre, com a mínim:
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 
m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà 
quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-
2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les especificacions de 
projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, 
ha de ser inferior al 10 %.
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 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 
i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
      - Grau deteriorament 
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

G22B ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SÒLS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans mecànics, per tal d'aconseguir una superfície homogènia de 
suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'escarificació
- Compactació de les terres
 CONDICIONS GENERALS:
El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF.
La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en la DT, o en el seu defecte, les especificades per 
la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.
S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondà ries definides en la DT, o en el seu defecte, les que determini el DF.
S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a mà xim. En el cas en que s'escarifiqui en fondàries superiors, 
cal retirar el terreny i col·locar-lo desprès per tongades.
Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç del terreny, s'han de senyalitzar 
convenientment i operar amb les precaucions  necessàries.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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