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1.
1.1

MEMÒRIA

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el
concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.

INTRODUCCIÓ

Tal i com s’especifica al Document núm.1 (Memòria) del present Projecte constructiu, seran a càrrec
del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de topografia, fins
a un 1% del pressupost d’execució material del Projecte.

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació materialelement és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la
intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.

Aquestes despeses han estat repercutides sobre cada partida dins del 6% de despeses indirectes.

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra
(DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més
convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.

• Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del
material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de
l’element simple).

1.2

• Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra
(correspon al control de les partides d’obra).

PROCÉS

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un
diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les
activitats de l’obra, i esperar conformitat.
Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla
de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.
Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:
- els resultats dels assaigs realitzats;
- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest període.

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:
2. Operacions de Control a realitzar
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
2. Criteris de presa de mostra

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de
les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF
podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.

1.3

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia
explícit del fabricant.

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada
AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les
especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit,
ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la
llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat
la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de
qualitat.

1.4

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats
d’un certificat de qualitat i garantia.

ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de
Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als
procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de
contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat
PCTP.
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3. Especificacions

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin
satisfactoris segons les especificacions exigides.
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de
l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals.
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1.5

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de
Qualitat, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus
general:

2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL
2.1

REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Fase de
control

Treballs inicials

Inspecció

Control del replanteig

*Disponibilitat dels terrenys.
Enllaç amb la vialitat existent.
*Comprovació en planta de les
dimensions dels espais públics i
parcel·lats.
*Comprovació de les rasants
d’espais parcel·lats.
*Possible existència de serveis
afectats.
*Comprovació dels punts de
desguàs del clavegueram i dels
punts d’escomesa dels
diferents serveis.
*Compatibilitat amb els
*Sistemes Generals.
*Elements existents a demolir o
conservar.

• No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el
contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.
• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista.
Previ

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat
de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.
• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb
marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la
planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat,
s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que
disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es
podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta.
• El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de
l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest
increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de
les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en
cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.

Signatura
“ACTA
DE
Confirmació REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar
les obres)

2.2

MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’EXPLANADA

Fase de
control

2.2.1.
Previ
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Assajos

Treballs inicials

Inspecció

*Extensió i compactació.
-Contingut de grava i
sorra.
-Contingut de pedra.
*Definició cotes d’esbrossada.
-Contingut de matèria
*Definició equips de moviments
orgànica.
de terres.
-Esquerdes o fissures al
*Definició cotes d’excavació
terreny natural.
segons qualitat dels sòls.
-Existència d’argiles
*Definició préstecs i abocadors.
plàstiques.
-Materials plàstics
perillosos.

Assajos

*Qualitat dels terrenys
existents.
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2.2.2.
Execució

*Extensió i compactació.
-Gruix.
*Qualitat de sòls per a formació
-Refinament.
Signatura
“ACTA
DE
de terraplens.
-Localització tous.
REPLANTEIG” (Ordre d’iniciar
*Compactació.
. *Extensió i compactació.
les obres)
-Pendent de l’explanda.
-Drenatge
natural
Æ
cunetes.

2.2.3.
*≡Fase prèvia capa subbase.
Confirmació

2.3

2.4

SUBBASE GRANULAR

Fase de
control

2.4.1.
Previ

Treballs inicials

*Acceptació de l’explanació.
*Acceptació de la procedència
del material de subbase.

CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE CALÇADA

Fase de
control

2.3.1.
Previ

2.3.2.
Execució

Treballs inicials

Inspecció

*Replanteig en planta i alçat
dels conductes.
*Replanteig de la correcta
distribució dels encreuaments
de vial, arquetes, embornals,
pous de registre, escomeses i
altres elements singulars.

*Protecció dels materials

* Acceptació equips de
maquinària.

*Comprovació geomètrica i
condicions de seguretat de les
rases.
*Anivellament fons rasa.
*Col·locació seient formigó.
*Resistència canonades.
*Col·locació canonades.
*Execució formigó de protecció
i argollada.
*Comprovació de cota de les
canonades respecte a les
rasants dels vials.
*Execució pous de registre,
embornals, escomeses i
elements singulars.
*Compactació de rases.
*Execució encreuaments de
vials.
*Proves estanquitat canonades.

Assajos

*Acceptació de la procedència
dels materials .

2.4.2.
Execució

*Repàs i compactació de
l’explanada
*Comprovació geomètrica dels
perfils transversals
(bombament) de l’explanada .
*Comprovació encreuaments
de calçades.
*De la procedència (préstec,
gravera o cantera)
*Extensió de la capa de
subbase.
*Humitació i compactació de la
capa de subbase

Assajos

*Acceptació de l’explanada.
*Acceptació de la procedència
del material de subbase.

*Comprovació de la qualitat del
material.
*Compactació.

2.4.3.
*≡Fase prèvia capa base.
Confirmació

2.5

*Formigó d’assentament i
protecció.
*Qualitat de sòls pera a reblert
de rases.
*Resistència d’elements
prefabricats.
*Compactació de rases.
*Proves d’estanquitat
canonades.

Inspecció

VORADES, COL·LOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES.

Fase de
control
2.5.1.
Previ

2.5.2.
Execució

Treballs inicials

Inspecció

*Replanteig.
*Acceptació de la procedència
del material per a vorades.

*Geometria i acabats

*Control topogràfic de
l’execució.

*Refús d’elements per a
vorades defectuosos.
*Control visual d’alimentació i
anivellació.
*Execució de formigó de base i
protecció

2.5.3.
*≡Fase prèvia de pavimentació.
Confirmació

Assajos
*Acceptació de la procedència
del material per a vorades.

*Execució de vorades.
*Formigó base i protecció.

*Les mateixes inspeccions que
en els punts 2.5.1. i 2.5.2.

2.3.3.
*≡Fase prèvia capa subbase.
Confirmació
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2.6

2.7

IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

Fase de
control

PAVIMENTACIÓ

Base de calçada
Treballs inicials

Inspecció

2.6.1.
Previ

*Comprovació en planta i alçat
de la situació de cada servei a
la zona de vorera.
*Coordinació i ordre
d’implantació dels diferents
serveis.
*Connexions exteriors dels
diferents serveis.
*Replanteig d’elements urbans.
*Procedència dels materials.

2.6.2.
Execució

*Control geomètric.
*Disposició en planta i alçat de
cada servei.
*Col·locació de canonades
d’aigua, electricitat i gas.
*Col·locació del formigó, tubs i
separadores de la xarxa.
*Execució d’arquetes i
elements singulars.
*Abastament d’aigua en fase
prèvia.
*Execució, reblert i
compactació de rases.
*Col·locació conductes
d’enllumenat.
*Col·locació punts de llum.
*Terraplè coronació voreres.
*Instal·lació línies elèctriques.

*Acceptació de les xarxes
d’abastament d’aigua, gas,
2.6.3.
telefonia i elèctriques.
Confirmació
*Certificat d’instal·lacions
elèctriques

Assajos

*Acceptació de la procedència
dels materials específics de
cada servei.

*Control geomètric.
*Normalitzats de recepció en
obra.
*Formigó per a canalització
telefònica.
*Formigó armat per a arquetes i
elements singulars.
≡2.3.2 (Resistència elements
prefabricats)
*Proves abastament d’aigua.
*≡2.3.2. (Qualitat dels materials
de reblert i rases de
clavegueram)
≡2.3.2. (Compactació rases
clavegueram)
*≡2.2.2. (Moviments de terres i
formació de l’explanada
*Proves definitives aigua.
*Proves mandrinada telefònica.
*Normalitzats de recepció
xarxes de gas i instal·lacions
elèctriques.

Fase de
control

Treballs inicials

Inspecció

Assajos

2.7.1.1.
Previ

*Acceptació de la subbase
granular.
*Acceptació de la procedència
de materials de base de gravaciment.
*Acceptació del projecte de
mescla o fórmula de treball
grava-ciment.

*Repàs de la capa de subbase.
*Procedència (cantera o
instal·lació de matxucadora).
*Procedència (instal·lació de
producció àrids i de la planta o
central de fabricació.

*Acceptació de la capa de
subbase.
*Acceptació de la procedència.
*Acceptació del projecte de
mescla.

*Extenció de la capa de base.
*Humitació i compactació de la
capa base.
*Cura de la capa base de
grava-ciment (màxim 2 a 5 H.
d’acabat).

*Comprovació de la qualitat del
material.
*Compactació de la capa base.
*Resistència a compressió de
bases de grava-ciment.

*Repàs definitiu de base.
*Comprovació pendents
transversals.

*Acceptació de la capa base
(no necessària si el paviment
definitiu es col·loca
immediatament després de la
base).

2.7.1.2.
Execució

*Acceptació definitiva de
vorades i rigoles abans del
2.7.1.3.
paviment definitiu.
Confirmació *Acceptació de l’acabat de
coronació de pous, embornals i
elements singulars.

Formigó en base de voreres
Fase de
control

2.7.2.1.
Previ

2.7.2.2.
Execució
2.7.2.3.
Confirmació

A13-8

Treballs inicials

Inspecció

*Acceptació de la coronació del
terraplè de la vorera.
*Acceptació de la disposició
final de les arquetes i elements
singulars de vorera. (Control de
cotes superiors).
*≡2.4.1. Acceptació de
*Definició situació dels
l’explanada.
escossells.
*Definició de les condicions
d’execució.
-Dosificació formigó.
-Consistència.
-Juntes
*Anivellació i acabat del
formigó.

Assajos

*≡2.4.1. Acceptació de
l’explanada.

*Control geomètric.
*Execució del formigó de les
voreres.
*≡2.7.2.2. Control geomètric.

1251P0R0-AN-0013.doc

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ)

ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT

Paviments asfàltics – Paviments de formigó

ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES

Fase de
control

2.7.3.1.
27.4.1.
Previ

2.7.3.2.
2.7.4.2
Execució

Treballs inicials

Inspecció

CONTROL DE MATERIALS

*Acceptació de la capa de
base.
*Acceptació de la procedència
de materials de mescla
asfàltica.
*Acceptació del projecte de
mescla asfàltica o fórmula de
treball.
*Acceptació de la dosificació
del formigó (Acceptació dels
àrids).

*≡2.7.1.3.
*Instal·lació de procedència

*Acceptació regs d’emprimació
en paviments de mescles
asfàltiques.
*Acceptació de la maquinària
d’estesa i compactació de
mescles asfàltiques.

*Execució dels paviments de
mescles asfàltiques.
-Cura reg d’emprimació
-Comprovació temperatura
de la mescla
-Control de cotes.
-Acabat superficial.
-Execució de juntes.
-Comprovació punts baixos
(situació embornals).
-Regs d’adherència.

2.7.3.3.
2.7.4.3
Confirmació

Assajos

*≡2.7.1.3.
*Acceptació de la procedència
del material de mescles
asfàltiques.
*Tram de prova de paviment de
formigó.

1. Operacions de control
• Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies.
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104),
cada 2500 m3 o cada 2 dies.

*Execució dels paviments de
mescles asfàltiques.
*Execució dels paviments de
formigó.

− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és
menor.
− Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum
executat és menor.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

*Confirmació paviment
d’aglomerat asfàltic.
*Confirmació paviment de
formigó.

• Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor
Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació del terraplè.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
3. Especificacions
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3):
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Terres adequades:

CONTROL D’EXECUCIÓ

Elements de mida superior a 10 cm .......................................................................... Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .............................................. < 35%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ..................................................................................... < 40

1. Operacions de Control.

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ................................................... ≥ 1,750 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)
- Esplanada E1 / coronació de terraplè .................................................................. > 5
- Esplanada E2 .................................................................................................... > 10
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ...................................... < 2%
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ............................................................... < 1%
Terres seleccionades:
Elements de mida superior a 8 cm ............................................................................ Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .............................................. < 25%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72) ................................................................................ < 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) .................................................................. < 10
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN):
- Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè ....................................................... > 10
- Esplanada E3 .................................................................................................... > 20
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .......................................... Nul
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................. Nul
En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents
característiques:
Equivalent de sorra (NLT-113) .................................................................................. > 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) ....................................................................... 0
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3
de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se
n'alterin les condicions.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè.

• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de
la temperatura ambient.
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2000
m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D
30-17).
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè.
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal
de la tongada.
3. Especificacions
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació.
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base
o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a
mínim.
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a
l'esplanada.
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui
en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte,
els fixats per la DF
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.
Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense
que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla
de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels
resultats del assaigs realitzats a l’obra.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del
conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT

Compactació de la coronació / esplanada ............................................... ≥ 100% del PM
Gruix de les tongades ....................................................................................... <= 25 cm
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196):
Trànsit T0 i T1 ......................................................................................... ≥ 60 MPa
Trànsit T2 i T3 ......................................................................................... ≥ 40 MPa
Trànsit T4 i vorals ................................................................................... ≥ 24 MPa
Toleràncies d'execució:
- Densitat seca (Próctor Modificat): .................................................................. - 0,0%
- Variació en l'angle del talús ............................................................................... ± 2°
- Gruix de cada tongada .............................................................................. ± 50 mm
- Planor ................................................................................................. ± 15 mm/3 m
- Nivells:
- Zones de vials ...................................................................................... ± 30 mm
- Resta de zones ..................................................................................... ± 50 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa.
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ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT

Terres tolerables:

CONTROL DE MATERIALS

Contingut de pedres de D > 15 cm ......................................................... <= 25% en pes
S'han de complir una de les següents condicions:
a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .............................................................................< 40
b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .............................................................................< 65
Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) .............................. > (0,6 x L.L. - 9)

1. Operacions de control
• Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3.
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104),
cada 2500 m3.
− Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3.
− Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3.
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions
específiques indicades al plec, cada 2500 m3:
− Resistivitat elèctrica
− Contingut de ió clor (Cl-)
− Contingut de sulfats solubles (SO4-)
− Determinació del Ph d’un sòl
• Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 /
UNE 103-501) com a referència al control de compactació.

Densitat del Próctor normal (NLT-107).................................................... ≥ 1,450 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ........................................................> 3
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ............................................................... < 2%
Terres adequades:
Elements de mida superior a 10 cm .......................................................................... Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .............................................. < 35%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .....................................................................................< 40
Densitat del Próctor normal (NLT-107).................................................... ≥ 1,750 kg/dm3
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ........................................................> 5
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ...................................... < 2%
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ............................................................... < 1%
Terres seleccionades:
Elements de mida superior a 8 cm ............................................................................ Nul
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .............................................. < 25%
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .....................................................................................< 30
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106)...................................................................< 10
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) .................................................> 10
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .......................................... Nul
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................. Nul

2. Criteris de presa de mostra.

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o
seleccionades.

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

Característiques addicionals:

3. Especificacions
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.
Classificació de les terres utilitzables (PG3):

Estreps:
Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades
Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè:
El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra.
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de
granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si
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estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions
efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º.

• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).

Diàmetre màxim ............................................................................................ <= 250 mm

• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del
reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.) ........ ≥ 5000 m x Ohms
Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i
5000 m x Ohms i els d'origen industrial podran ser utilitzats si
es compleixen les condicions següents:
- Contingut ió clor (Cl-) .......................................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables)
.............................................. < 500 p.p.m. (obres inundables)
- Contingut ió sulfats solubles (SO4-) ................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables)
........................ < 500 p.p.m. (obres inundables)
Ph .................................................................................................................. entre 5 i 10
Reblerts de falsos túnels:
Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci amb
material seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila.
Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en l'excavació
prèvia.
Cal que el material tingui característiques uniformes.
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se
n'alterin les condicions.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.
CONTROL D’EXECUCIÓ

• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i
humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una
transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50
cm dels paraments.
3. Especificacions
Condicions generals:
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t.
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació.
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base
o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.

1. Operacions de Control.
• Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de
la temperatura ambient.
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 250
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
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El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal
disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació
requerida.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre
ells una superfície contínua de separació.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat,
de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla
de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament.
La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades
manualment.
Fals túnel:

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls
adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat
corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que
pertoqui a les capes de terraplè adjacents.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
Gruix de les tongades ....................................................................................... <= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor .................................................................................................. ± 20 mm/3 m
- Nivells ......................................................................................................... ± 30 mm

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les
estructures i no hagin passat 28 dies des del formigonament.
El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del forat a
omplir.
Gruix del rebliment <= 1 m:
- Compactació ..................................................................................... ≥ 95% del PM
- Pes a cada eix de la maquinària .......................................................................< 6 t
Gruix del rebliment > 1 m:
- Pes a cada eix de la maquinària .....................................................................< 20 t
Rases i Fonaments:
Compactació del reblert de fonaments
de petites obres de fàbrica ...................................................................... ≥ 98% del PM

Estreps i murs:

Altres casos .............................................................................................. ≥ 95 % del PM

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i compactació
del terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les
condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al
parament de l'estrep.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa.

Densitat de la compactació:
- En estreps ............................................................................................. ≥ 100% PM
- en la resta de casos ................................................................................ ≥ 95% PM
− Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè:
El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les
armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de
gruix, compactada.
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar
qualsevol moviment.
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les
plaques.
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del
conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
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El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:

3. Especificacions
Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria
continua, procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes
d’enderrocs de construcció.
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes.
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada
pel tamís 0.40 (UNE 7-050).

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
Coeficient de neteja (NLT-172) .................................................................................. > 2
ÀMBIT: TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES
CONTROL DE MATERIALS

La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que
presentin dues o més cares de fractura.

1. Operacions de control
• Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a
dins d'un dels fusos següents:
Tamisatge ponderal acumulat (%)

− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària.
− 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària.
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104),
cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

Tamís UNE
(7-050)

ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA

50
40
25
20
10
5
2
400 micres
80 micres

100
80-95
50-90
--40-70
25-50
15-35
6-22
0-10

--100
75-95
60-85
45-75
30-55
20-40
6-25
0-12

----100
80-100
50-80
35-65
25-50
8-30
0-12

------100
70-100
50-85
30-60
10-35
0-15

100
--60-100
--40-85
30-70
15-50
8-35
0-18

− Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada
setmana si el volum executat és menor.
El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsit T3 o T4, o en vorades.
• Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108
/ UNE 103-501) com a referència al control de compactació.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
- Fus ZNA ............................................................................................................ < 50
- Resta de fusos .................................................................................................. < 40
Equivalent de sorra (NLT-113):
- Fus ZNA ............................................................................................................ > 25
- Resta de fusos .................................................................................................. > 30
CBR (NLT-111) (97% PM) ........................................................................................ > 20
Plasticitat:
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- Trànsit T0, T1 i T2 o material provinent de reciclatge
d’enderrocs ..................................................................................................... No plàstic
- Resta de trànsits:
- Límit líquid (NLT-105) .................................................................................. < 25
- Índex de plasticitat (NLT-106) ........................................................................ < 6
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflamen (NLT-111) .......................................................................................... < 2%
- Contingut de materials petris ....................................................................... >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt ...................................................................< 1% en pes
- Contingut de fusta ..............................................................................< 0,5% en pes

2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal
de la tongada.
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt).

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de
distribuir al llarg de la zona de treball.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de Control.
• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.
• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la
capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella.
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d’execució i control de la temperatura ambient.
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la
plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals,
punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en
els mateixos perfils.
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.

A13-16
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3. Especificacions
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal
de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de
compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització
d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.
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.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
comprès entre 10 i 25 cm
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108,
s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en
la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap
al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte,
el que indiqui la DF
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació
Tècnica.
Compactació ............................................................................................... >= 100% PM
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):
Esplanada (trànsit T0-T1) ..................................................................... >= 60 MPa
Esplanada (trànsit T2-T3) ..................................................................... >= 40 MPa
Esplanada (trànsit T4-vorals) ............................................................... >= 25 MPa
Subbase (trànsit T0-T1) ......................................................................>= 100 MPa
Subbase (trànsit T2-T3) ........................................................................ >= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals) .................................................................. >= 40 MPa
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants ......................................................................................... + 0
............................................................ - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
Trànsit T0, T1 i T2 ......................................................................... ± 20 mm
Trànsit T3 i T4 ............................................................................... ± 30 mm
- Planor .................................................................................................. ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a
compactar i allisar.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de
la DF
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar
compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant
l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i,
en general, si s’observen defectes a judici de la DF
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec,
o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del
conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix
causa de rebuig.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”
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ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada
pel tamís 0.40 (UNE 7-050).

CONTROL DE MATERIALS

Coeficient de neteja (NLT-172/86) .............................................................................> 2

1. Operacions de control

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i
T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura.

• Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a
dins d'un dels fusos següents:

− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària.
Tamisatge ponderal acumulat (%)

− 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària.

Tamís UNE

− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104),
cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

40
25
20
10
5
2
400 micres
80 micres

− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
− Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada
setmana si el volum executat és menor.
− 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE
amb dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum
executat és menor.
− Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum
executat és menor.

ZA (40)
100
75-100
60-90
45-70
30-50
16-32

ZA (25)
--100
75-100
50-80
35-60
20-40
6-20

0-10

8-22
0-10

Índex de llenques (NLT-354) ................................................................................. <= 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
- Trànsit T0 i T1 ...................................................................................................< 30
- Resta de trànsits ...............................................................................................< 35
Equivalent de sorra (NLT-113):
- Trànsit T0 i T1 ...................................................................................................> 35
- Resta de trànsits ...............................................................................................> 30
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.

• Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108
/ UNE 103-501) com a referència al control de compactació.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de
distribuir al llarg de la zona de treball.

2. Criteris de presa de mostra.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

3. Especificacions

CONTROL D’EXECUCIÓ

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxacats total o parcialment, amb granulometria
continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals.

1. Operacions de Control.

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries extranyes.

A13-18

• Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.
• Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la
capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella.
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• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d’execució i control de la temperatura ambient.
• Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
• Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la
plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals,
punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en
els mateixos perfils.
• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal
de la tongada.
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt).
3. Especificacions
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal
de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de
compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització
d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.
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.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari.
L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108,
s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
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El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en
la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap
al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte,
el que indiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació
Tècnica.
Compactació ............................................................................................... >= 100% PM
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):
Subbase (trànsit T0-T1) ......................................................................>= 100 MPa
Subbase (trànsit T2-T3) ........................................................................>= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals) ..................................................................>= 40 MPa
Base (trànsit T0-T1) ............................................................................>= 120 MPa
Base (trànsit T2-T3) ............................................................................>= 100 MPa
Base (trànsit T4-vorals) ........................................................................>= 60 MPa
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants ......................................................................................... + 0
............................................................ - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:
Trànsit T0, T1 i T2 ......................................................................... ± 15 mm
Trànsit T3 i T4 ............................................................................... ± 20 mm
- Planor .................................................................................................. ± 10 mm/3 m
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a
compactar i allisar.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de
la DF.
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No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar
compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant
l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i,
en general, si s’observen defectes a judici de la DF.

ÀMBIT: CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec,
o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del
conjunt compleixi l’especificat.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix
causa de rebuig.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions
establertes al plec de condicions.

• Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
− Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària.
− Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104),
cada 2500 m3 o fracció diària.
− Coeficient de neteja (NLT-172), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor.
− Equivalent de sorra (NLT-113), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor.
− Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor.
− Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum
executat és menor.
2. Criteris de presa de mostra.

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.

REFERÈNCIES:
3. Especificacions
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”

Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres,
dipòsits naturals o sòls granulars.
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada
pel tamís 0,04 (UNE 7-050).
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Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries extranyes.

3. Especificacions

Coeficient de neteja (NLT-172) ................................................................................. >= 2
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149) ... < 40
Equivalent de sorra (NLT-113).................................................................................. > 30
CBR (NLT-111) ......................................................................................................... > 20
Plasticitat:
- Límit líquid (NLT-105) ...................................................................................... < 25
- Index de plasticitat (NLT-106) ........................................................................... < 6

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació.
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base
o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de
distribuir al llarg de la zona de treball.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

El gruix mínim de la capa és de 30 cm. El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix
uniforme i sensiblement paral·leles a la superfície final.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigi0des.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.

CONTROL D’EXECUCIÓ
Gruix de les tongades ....................................................................................... <= 30 cm
1. Operacions de Control.
• Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.

Toleràncies d'execució:
- Gruix de cada tongada .............................................................................. ± 50 mm
- Planor .................................................................................................. ± 15 mm/3 m
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ....................... ± 15 mm

• Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
• Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de
la temperatura ambient.
• Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’amplada de la
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat
superficial.
REFERÈNCIES:

• Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
• Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF
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ÀMBIT: FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
• Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
• Control de les condicions de subministrament.
• Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a l’obra
(màxim 4 assaigs per dia).
• Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
2. Criteris de presa de mostra

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora de càrrega del camió
- Hora límit d'us del formigó
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.
3. Especificacions
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord
als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

A13-22

Tipus de cimentCEM I
Classe del ciment
>= 32,5
Contingut de ciment:
>= 150 kg/m3
<= 400 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca ........................................................................................ 0 - 2 cm
- Consistència plàstica.................................................................................... 3 - 5 cm
- Consistència tova ......................................................................................... 6 - 9 cm
- Consistència fluida .................................................................................. 10 - 15 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca ...................................................................................... Nul·la
- Consistència plàstica o tova...................................................................... ± 1 cm
- Consistència fluida .................................................................................... ± 2 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes ............................................................................± 1%
- Contingut de granulats, en pes ........................................................................± 1%
- Contingut d'aigua .............................................................................................± 1%
- Contingut d'additius ..........................................................................................± 3%
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures realitzades
queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb
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tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de
la dosificació.

ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG. I REBLERTS

CONTROL D’EXECUCIÓ

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

1. Operacions de control

• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja.

• Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies
segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.

• Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
• Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor).
2. Criteris de presa de mostra
Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la DF

• Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o
es disposa de suficient experiència en el seu ús.

3. Especificacions
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La superfície ha de ser plana i anivellada.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE):
Gruix de la capa ............................................................................................ - 30 mm
Nivells
- Cara superior .............................................................................................. + 20 mm
.......................................................................................... - 50 mm
Planor .................................................................................................... ± 16 mm/2 m

• Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la
EHE.
• Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en
el contingut de ciment (control de durabilitat).
• En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 100 m3 de
formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es
realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió, una a 7 i les altres dues a 28
dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la
consistència del formigó, segons UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó
és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE.
També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell
o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions
allà indicades.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

• Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF

2. Criteris de presa de mostra

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.

REFERÈNCIES:

3. Especificacions

EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord
als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
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Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora de càrrega del camió
- Hora límit d'us del formigó
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà,
com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
A13-24

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Resistència a compressió
al cap de 7 dies (UNE 83-304) ........................................>= 0,65 x resistència a 28 dies
Tipus de ciment:
- Formigó en massa ....................................................... Ciments comuns (UNE 80-301)
.................................................................. Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment ................................................................................................ >= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa ................................................................>= 200 kg/m3
- A totes les obres..................................................................................<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca ........................................................................................0 - 2 cm
- Consistència plàstica .................................................................................... 3 - 5 cm
- Consistència tova ......................................................................................... 6 - 9 cm
- Consistència fluida ..................................................................................... 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- En massa amb armadura de fissuració............................... <= 0,4% pes del ciment
- En massa sense armadura de fissuració: .................................... No hi ha restricció
- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca .......................................................................................... Nul
- Consistència plàstica o tova ...................................................................... ± 1 cm
- Consistència fluida .................................................................................... ± 2 cm
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

CONTROL D’EXECUCIÓ

Es seguiran els criteris de la norma EHE:

1. Operacions de control

• La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà
de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar
que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui
superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris
de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:
fcm = fck + 8 (N/mm2)

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:

• Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en
cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que

• Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

verifiquen:

• Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat.

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma
EHE.

• El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a
l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada
norma, es resumeixen a continuació:
− fest = 0,9 fck

LOT ACCEPTAT

− fest < 0,9 fck

Actuacions possibles:

Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.
Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre)
(article 89 norma EHE).
Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).

Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de formigó
estructural.
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• Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

x1 + x2 - x3 = fck

• L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades,
queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb
tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció
de la dosificació.

∗

• Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.

2. Criteris de presa de mostra

• No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.

∗

• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat.

x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o
procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables.

∗

• Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista

3. Especificacions
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element
de l'obra, que ha de ser aprovat per la DF
El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de
seguir per a la bona col·locació del formigó.
En el pla hi ha de constar:
∗
Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en
cada unitat.
∗
Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat hi ha de constar:
∗
Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).
∗
Característiques dels mitjans mecànics.
∗
Personal.
∗
Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
∗
Seqüència d'ompliment dels motlles.
∗
Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).
∗
Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
∗
Sistema de curat del formigó.
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i
costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.
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Abocament amb bomba:
La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir
al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot
refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant
sense dret a percebre cap abonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
Abocament des de camió o amb cubilot:
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.
El gruix de la tongada no ha de ser superior a:
- 15 cm per a consistència seca
- 25 cm per a consistència plàstica
- 30 cm per a consistència tova
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han
de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la
constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus
arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert
mitjançant plàstics.
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de
complir les especificacions del seu plec de condicions.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.
S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE,
sempre que la DF no determini altres més restrictives.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de fer per vibratge.
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt
adequat.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
REFERÈNCIES:
EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
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ÀMBIT: FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES D’ELEMENTS A FLEXIÓ
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
• Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies
segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.
• Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 4 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies (2 provetes per a
cada edat), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el
formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
• Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la
EHE.
• Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en
el contingut de ciment (control de durabilitat).
• Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o cada dues
setmanes si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 5 provetes que s’assajaran a
compressió, (2 provetes a 7 dies, 2 a 28 dies, deixant la cinquena en reserva), segons UNE 83301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó,
segons UNE 83-313. . Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en
altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest
apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els
límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades.
• Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.
3. Especificacions
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord
als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Subministrament: En camions formigonera.
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora de càrrega del camió
- Hora límit d'us del formigó
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà,
com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria màxima del
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granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca .......................................................................................... Nul
- Consistència plàstica o tova ...................................................................... ± 1 cm
- Consistència fluida .................................................................................... ± 2 cm

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Resistència a compressió
al cap de 7 dies (UNE 83-304) ........................................ >= 0,65 x resistència a 28 dies

• La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà
de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar
que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui
superior a la de projecte. En primera aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris
de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:

Tipus de ciment:
- Formigó armat
Ciments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment .................................................................................................>= 32,5

Es seguiran els criteris de la norma EHE:

fcm = fck + 8 (N/mm2)
• Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en
cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que
x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6
verifiquen:

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:
- Obres de formigó armat ...................................................................... >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat ................................................................ >= 275 kg/m3
- A totes les obres.................................................................................. <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó armat .................................................................................... <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat
<= 0,60 kg/m3

x1 + x2 - x3 = fck

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o
procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables.
• No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec.
• L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades,
queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb
tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció
de la dosificació.

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca ........................................................................................ 0 - 2 cm
- Consistència plàstica.................................................................................... 3 - 5 cm
- Consistència tova ......................................................................................... 6 - 9 cm
- Consistència fluida ..................................................................................... 10-15 cm

• El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a
l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada
norma, es resumeixen a continuació:

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat ............................................................................. <= 0,2% pes del ciment
- Armat ................................................................................... <= 0,4% pes del ciment

− fest < 0,9 fck
Actuacions possibles:
∗
Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.
∗
Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre)
(article 89 norma EHE).
∗
Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).
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CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:
• Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les armadures i
demés elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat la dosificació,
mètode de transport i posada en obra del formigó.

• Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
• Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.
• Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal d’evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.
• Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
• Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
• Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
• Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
• Prova de càrrega de l’element acabat, en estructures on sigui preceptiu.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la norma
EHE.
3. Especificacions
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element
de l'obra, que ha de ser aprovat per la DF
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de
seguir per a la bona col·locació del formigó.
En el pla hi ha de constar:
∗
Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en
cada unitat.
∗
Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat hi ha de constar:
∗
Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...).
∗
Característiques dels mitjans mecànics.
∗
Personal.
∗
Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria).
∗
Seqüència d'ompliment dels motlles.
∗
Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).
∗
Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
∗
Sistema de curat del formigó.
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Abocament amb bomba
La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir
al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La DF pot
refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant
sense dret a percebre cap abonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
Abocament des de camió o cubilot
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.
El gruix de la tongada no ha de ser superior a:
- 15 cm per a consistència seca
- 25 cm per a consistència plàstica
- 30 cm per a consistència tova
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han
de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de fer per vibratge.
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt
adequat.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la DF
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la
constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus
arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert
mitjançant plàstics.
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de
complir les especificacions del seu plec de condicions.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

Els resultats de la prova de càrrega (en cas de realitzar-se), s’han d’ajustar estrictament al previst en
el seu projecte.
REFERÈNCIES:
EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

ÀMBIT: FORMIGÓ MAGRE EN CAPES DE BASE
CONTROL DE MATERIALS
1.

Operacions de control.

Determinació de la fórmula de treball.
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
• Confecció de 4 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es
determinarà el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141) i la resistència a compressió a 7 dies (UNE 83304).
Control de fabricació i recepció.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la Documentació
Tècnica.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.

• Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó magre.
• Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents
assaigs:
− Assaig granulomètric (UNE 7-139)
− Equivalent de sorra (UNE 83-131)
− Terrossos d’argila (UNE 83-130)
• Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 7-139).

S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma EHE,
sempre que la DF no determini altres més restrictives.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF

• Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
• Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra:

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs
informatius (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement
de les condicions de resistència assolides.

• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 3 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a
cada sèrie es determinarà el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141), la consistència (UNE 83-313) i la
resistència a compressió a 7 dies (UNE 83-304).
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• Cada 500 m3 i com a mínim amb freqüència diària, confecció de 2 sèries de 3 provetes, segons la
norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141), la
consistència (UNE 83-313) i la resistència a compressió a 7 dies (UNE 83-304 ).
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà
d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la
tarda.
3. Especificacions
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
− La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
− La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm;
5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm.
− La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
− La resistència a compressió a 7 dies.
− La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit.
− Els temps de mescla i amassat.
− La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons
els criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

1251P0R0-AN-0013.doc

- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora de càrrega del camió
- Hora límit d'us del formigó
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
La consistència ha de ser l'especificada en el projecte o fixada per la DF.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Ha de tenir un additiu airejant, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Si el formigó conté cendres volants, la central que el subministri realitzarà un control sobre la
producció o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o
d'un país membre de la CEE.
Resistència a la compressió simple (UNE 83-304):
- Al cap de 7 dies ................................................................................................... >= 8 N/mm2
- Al cap de 90 dies ............................................................................................... >= 12 N/mm2
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) ............................................... 2 - 6 cm
Contingut de ciment .................................................................................. >= 140 kg/m3
Relació aigua/ciment ...................................................................................... 0,75 - 1,50
Partícules que passen pel tamís 160 micres UNE ..................................... < 250 kg/m3
(Aquesta quantitat inclou el ciment i les addicions).
Contingut d'aire ocluït en el formigó (en volum) ................................................... 4 - 6%
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no
compleixi les especificacions indicades. En cas de no complir la condició de resistència a compressió
a 7 dies, la DF podrà considerar suficient el compliment de la condició a 90 dies.
Els assaigs de resistència a compressió (recepció d’obra) es podran considerar satisfactoris si la
mitjana de les sèries resulta per sobre de la resistència a la mateixa edat definida a la fórmula de
treball. En cas contrari no s’acceptarà la partida de formigó rebuda.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de Control.
• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra.
• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó magre.
• Inspecció del procés d’execució.
• Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.
• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb
precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en
els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada
semiperfil. S’aplicarà la regla de 3 m en les zones on es sospiti que hagin problemes de regularitat
superficial.
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• Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó magre executada que no supera els
límits de:
Superfície màxima = 3500 m2
Longitud màxima = 500 m
Temps d’execució <= 1 dia
Per a cada lot s’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
La regularitat superficial de cada lot de formigó magre es controlarà dins de les 24 hores següents a
la seva execució.
3. Especificacions
La capa de formigó 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 base de formigó magre.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i forats han de quedar
reblerts.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Es farà un tram de prova >= 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i
espessor que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la
DF
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a
les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre capes acabades, i han de deixar
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn
ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10
m. Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
paràmetre inferior a 2.000 m
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui
superior a 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les orugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
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L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en
rampa.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar
com a mínim dos carrils al mateix temps.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha
de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament
compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest
plaç fins a un màxim de 2 h.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de
la capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el
seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que
no
s'evapori l'aigua.
Amb temps calorós s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i
fissuracions, segons les indicacions de la DF
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura
del formigó, que no ha de rebassar en cap moment els 30°C.
Es prohibeix el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar
el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
La superfície de la capa no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no
inferior a 4 m.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de
12 mm de radi.
El formigó s'ha de curar obligatòriament amb productes filmògens.
S'han de curar totes les superfícies exposades de la capa, incloses les seves vores.
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé
durant el període de cura.
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una
membrana de plàstic aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa
construïda.
Es prohibeix tot tipus de circulació sobre la capa de formigó durant els 3 dies següents al
formigonament de la mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació
de la regularitat superficial.
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El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa.
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó
fresc.

ÀMBIT: FORMIGÓ COMPACTAT EN CAPES DE BASE o SUBBASE
CONTROL DE MATERIALS

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la
secció-tipus dels plànols.
La superfície de la capa ha de ser uniforme i sense segregacions.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació
Tècnica.
Toleràncies d'acabat:
- Nivells ......................................................................................................... - 30 mm
- Planor de l'esplanada ......................................................................... ± 15 mm/3 m
- Desviacions en planta ............................................................................... ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada ..................................................................... + 0 mm
....................................................................... - 30 mm
- Regularitat superficial .......................................................................... ± 5 mm/ 3 m

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.

1.

Operacions de Control.

Determinació de la fórmula de treball.
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
• Assaig Próctor Modificat (NLT-108), determinant-se la densitat màxima i humitat òptima de la
mescla.
• Confecció de 4 sèries de 6 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, compactades
amb la humitat òptima corresponent a l’assaig PM. Per a cada sèrie es determinarà l’índex CBR
(NLT-111) i la resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada
edat).
Un cop escollida la dosificació, i si no es disposa d’experiència suficient en la utilització de mescles
similars, segons criteri de la DF, es comprovarà la sensibilitat de la capacitat de suport inicial en front
a les variacions d’humitat i densitat de compactació. Es determinarà l’índex CBR (NLT-111) en, al
menys, els següents 4 casos:
− Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM menys mig punt.
− Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM més mig punt.

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar
per fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la
DF podrà adoptar una de les següents solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament
superior o refer la zona afectada.

− Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 95 % PM

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al
primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada.

• Inspecció permanent a la planta de fabricació.

Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb
formigó de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat
correctament.
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”

− Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 97 % PM
Control de fabricació i recepció.

• Es comprovarà la humitat de la mescla (NLT-102) un mínim de 5 cops al dia.
• Dos cops al dia es comprovarà la granulometria (UNE 7-139), especialment el contingut de fins, i
el contingut de ciment. S’haurà de dur un control del consum mig de conglomerant.
• Comprovació dos cops per setmana, de l’exactitud de les bàscules i dosificadors d’aigua.
Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra:
• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada lliurament.
• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 3 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83301, amb compactació del 97% PM. Per a cada sèrie es determinarà la humitat de la mescla (NLT102), la consistència (UNE 83-313) i la resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies.
• Cada 500 m3 i com a mínim amb freqüència diària, confecció de 2 sèries de 3 provetes, segons
les normes NLT-310 i UNE 83-301, amb compactació del 97% PM. Per a cada sèrie es
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determinarà la humitat de la mescla (NLT-102), la consistència (UNE 83-313) i la resistència a
tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies.

Tamís UNE

• Cada 2500 m3 i com a mínim un cop a la setmana, comprovació de la dosificació amb un assaig
de desdoblament de formigó (separació i rentat de la mescla fabricada).
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà
d’amassades diferents.
3. Especificacions
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
− La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
− La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm;

% Acumulatiu de granulats que hi passen
HC (16)

25
20
16
10
5
2
0,4
0,08

HC (20)

100
88 - 100
70 - 87
50 - 70
35 - 50
18 - 30
10 - 20

100
85 - 100
75 - 100
60 - 83
42 - 63
30 - 47
16 - 27
9 - 19

El fus H(20) només s’utilitzarà quan es prenguin mesures per a evitar problemes de segregació.
La consistència ha de ser seca.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm.
− La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
− La resistència a tracció indirecta a 7 i 28 dies.
− La consistència del formigó fresc.
− Els temps de mescla i amassat.
− La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons
els criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents:
- Nom de la central que fabrica el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data d'entrega
- Adreça del subministrament i nom de l’usuari.
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment
- Consistència i relació màxima aigua/ciment
- Mida màxima del granulat
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó de la càrrega
- Hora de càrrega del camió
- Identificació del camió
- Hora límit per a utilitzar el formigó
La granulometria de la mescla d’àrids haurà de ser continua, i junt al ciment, haurà de quedar inclosa
en un dels fusos següents:
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Índex CBR (NLT-111) ............................................................................................ >= 65
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència ................................................................................................ 0 - 2 cm
Resistència a la tracció indirecta (Assaig brasiler UNE 83-306) al cap de 28 dies amb compactació del
97% PM (NLT-108):
- Formigó RTB-33 ................................................................................. >= 33 kp/cm2
Contingut de ciment ...................................................................................>= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment .......................................................................................... <= 0,55
Toleràncies:
- Assentament en el con d’Abrams: ................................................................. Nul·la
Toleràncies respecte de la dosificació de la fórmula de treball:
- Contingut de ciment, en pes ............................................................................± 1%
- Contingut de granulats, en pes ........................................................................± 1%
- Humitat .............................................................................................................± 1%
- Contingut d'additius ..........................................................................................± 3%
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
A l’hora de determinar la fórmula de treball es recomana escollir les dosificacions de major densitat i
menor sensibilitat a les variacions d’humitat. També es recomana no escollir granulometries riques en
fins. No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella
no compleixi les especificacions indicades.
Els resultats d’humitat hauran d’estar inclosos a l’interval definit per la humitat òptima de la fórmula de
treball + % d’humitat afegida per a compensar les pèrdues de transport i estesa ± % de tolerància
fixada al plec.
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Si la resistència obtinguda als assaigs característics supera el 90 % de la definida a la fórmula de
treball, es podrà acceptar l’inici del tram de prova (veure control d’execució).
Les resistències a tracció indirecta a 7 dies hauran de ser iguals o superiors a les especificades, per a
cada una de les provetes assajades. No obstant, la DF podrà acceptar el lot sempre que la mitjana de
les resistències de les provetes de la sèrie estigui d’acord a l’especificat, i l’incompliment individual no
superi els 4 Kp/cm2.

2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
En el tram de prova, els punts de determinació de la densitat i humitat in-situ s’escolliran de forma
aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.

La quantitat de ciment utilitzada haurà de estar dins dels marges previstos.

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà dins de les 24 hores següents
a la seva execució.

CONTROL D’EXECUCIÓ

3. Especificacions

1. Operacions de Control.

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.

Tram de prova
• Confecció, al menys, de 5 provetes d’amassades diferents, segons les normes NLT-310 i UNE 83301, amb compactació del 97% PM. Determinació de la consistència de la mescla (UNE 83-313) i
de la resistència de les provetes a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies.
• Control i establiment dels procediments de compactació. Determinació del gruix de la capa abans
de compactar.
• 20 determinacions de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada.
• Control i establiment del procés de curat del formigó.

Es farà un tram de prova >= 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i
espessor que després s'utilitzin a l'obra.
Els procediment de compactació i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova.

• Inspecció del processos de compactació i curat. Control del gruix de la capa abans de compactar
cada 10 m lineals.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix
previst a la D.T., amb les toleràncies establertes.
Sempre que sigui possible, la mescla s'estendrà per amples sencers; en cas contrari, s'haurà
d'obtenir l'ample total dins del plaç de treballabilitat del primer material col·locat.
Els junts de treball transversals han de ser verticals i disposats allí on el procés constructiu s'ha aturat
en temps superior al de treballabilitat de la mescla.

• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb
precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en
els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada
semiperfil. S’aplicarà la regla de 3 m en les zones on es sospiti que hagin problemes de regularitat
superficial.

En cas de pluja o previsió de gelades, s'ha de suspendre l'execució.
S'ha d'assegurar un plaç mínim de treballabilitat del formigó de:
- 5 hores, si s’estén a l'ample sencer, a la temperatura prevista en el moment de l'execució.
- 7 hores, si s’estén per franges, a la temperatura prevista en el moment de l'execució.

Control de compactació i de l’element acabat.
• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó compactat.

• Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó compactat que no supera els següents
límits:
Superfície = 1000 m2
Temps d’execució <= 1 dia
Per a cada lot es realitzarà:
− Determinació de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada amb una
freqüència mínima de una mesura per cada 100 m2 (mínim 5 determinacions).
− Extracció de 2 testimonis per a control del gruix final de la capa.
• Assaig de placa de càrrega (DIN 18134) cada 3000 m2.
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El grau de compactació de la capa, referit a la densitat màxima Próctor Modificat, no serà inferior al
100%.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt
més alt.
Quan es treballi per franges, s'ha de deixar entre dues contigües un cordó longitudinal de 50 cm
sense compactar, el qual es compactarà en executar la segona franja.
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se dins del plaç de treballabilitat de la
mescla.
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge.
La superfície s'ha de mantenir constantment humida.
Un cop acabada la capa de formigó compactat s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions
generals establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer en un plaç màxim de 12
h des de la finalització del piconatge.
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S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la
secció-tipus dels plànols.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació
Tècnica.
No es permetrà la circulació de vehicles pesats sobre la capa durant un període mínim de tres dies.

La reparació de zones que superin les toleràncies s'ha de fer dins del plaç màxim fixat per a la
treballabilitat de la mescla. Si aquest plaç és superat, s'ha de reconstruir la zona.
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb
material de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat
correctament.

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega)
Subbase (trànsit T0-T1) ..................................................................... >= 100 MPa
Subbase (trànsit T2-T3) ....................................................................... >= 80 MPa
Subbase (trànsit T4-vorals) .................................................................. >= 40 MPa
Base (trànsit T0-T1) ........................................................................... >= 120 MPa
Base (trànsit T2-T3) ........................................................................... >= 100 MPa
Base (trànsit T4-vorals) ........................................................................ >= 60 MPa

REFERÈNCIES:

Toleràncies d'acabat:

CONTROL DE MATERIALS

- Gruix de la capa (mesurat en testimonis extrets de la
capa compactada) ........................................................................................ ± 15 mm
- Desviacions en planta de l'alineació .......................................................... ± 50 mm
Els forats dels sondeigs han de ser reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que la resta de la
capa, la qual ha de ser correctament compactada i allisada.

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firme

ÀMBIT: FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS

1. Operacions de control.
Determinació de la fórmula de treball.
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

• Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si
és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.

Control de fabricació i recepció.
• Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó.

Es definirà com a lot d’acceptació o rebuig el material corresponent a 1000 m2 o fracció diària
compactada si aquesta és menor. No s’acceptarà la compactació d’un lot on la mitjana dels valors de
densitat obtinguts estigui per sota del valor especificat. En els punts individuals es permet una
tolerància de fins a 2 punts percentuals per sota del valor especificat. En cas d’incompliment caldrà
continuar la compactació (si és possible) repetint-se els assaigs a càrrec del Contractista. Si finalment
no s’arriba al grau de qualitat exigit, no s’acceptarà el lot i es repetirà total o parcialment, l’execució
del tram. En cas d’una repetició parcial, es podran realitzar assaigs pròxims a la zona d’incompliment
per tal de delimitar-la.

• Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents
assaigs:

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar
per abrasió amb discs de diamant. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar
una de les següents solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona
afectada. En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge.

• Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al
primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada.
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− Assaig granulomètric (UNE 7-139)
− Equivalent de sorra (UNE 83-131)
− Terrossos d’argila (UNE 83-130)
• Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7139).
• Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.

Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra:
• Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
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• Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a
cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies
(3 provetes per a cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).
• Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6
provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el
cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

- Mida màxima del granulat
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó de la càrrega
- Hora de càrrega del camió
- Identificació del camió
- Hora límit per a utilitzar el formigó

2. Criteris de presa de mostra.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà
d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la
tarda.
3. Especificacions
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:

El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al
ciment i les addicions.
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305):
- Per a formigó HP-35 .......................................................................... >= 35 kg/cm2
- Per a formigó HP-40 .......................................................................... >= 40 kg/cm2
- Per a formigó HP-45 .......................................................................... >= 45 kg/cm2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

− La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
− La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm;
10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm.
− La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
− La resistència característica a flexotracció.
− La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit.
− Els temps de mescla i amassat.
− La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador.
El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons
els criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar
amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que fabrica el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data d'entrega
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment
- Consistència i relació màxima aigua/ciment
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Tipus de ciment ...................................................................................................... CEM I
Classe del ciment ................................................................................................. >= 32,5
Contingut de ciment .......................................................... >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3
Relació aigua/ciment dels formigons ................................................................... <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca ........................................................................................ 0 - 2 cm
- Consistència plàstica ................................................................................... 3 - 5 cm
- Consistència tova ........................................................................................ 6 - 9 cm
- Consistència fluida .................................................................................. 10 - 15 cm
En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7141) no serà superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la
utilització d’un inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 % en volum.
La DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35%
del pes del ciment.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca....................................................................................... Nul·la
- Consistència plàstica o tova ..................................................................... ± 1 cm
- Consistència fluida.................................................................................... ± 2 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes ............................................................................ ± 1%
- Contingut de granulats, en pes ........................................................................ ± 1%
- Contingut d'aigua ............................................................................................. ± 1%
- Contingut d'additius ......................................................................................... ± 3%
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no
compleixi les especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28
dies ha de superar l’especificada a projecte.
En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE
amb control normal. Per tant, la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana
dels resultats obtinguts per a cada una de les provetes corresponents. La resistència característica
del lot a una certa edat s’estimarà com el producte de la mínima resistència obtinguda a dita edat en
qualsevol sèrie per un coeficient depenent del nombre de sèries definides per lot.
Nombre de sèries
que formen el lot
2
3
4
5
6

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d’incompliment, cal distingir tres casos:
− Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es
poden aplicar les sancions previstes al Plec, si és el cas.
− Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova.
La DF decidirà en funció de criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el
primer cas, es podran aplicar les sancions previstes.
− Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el
lot repicant la capa col·locada i substituint-la per una de nova.

Coeficient

CONTROL D’EXECUCIÓ
0,88 (*)
0,91
0,93
0,95
0,96

(*) Cas no considerat a la norma EH-91
Taula corresponent a la EH, planta sense segell de qualitat.

Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en
el con d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió
controlat.
Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80
% de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28
dies és superior a la exigida. En altre cas:
− Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si
es preveuen en el Plec, les sancions corresponents al contractista. Aquest pot
decidir la realització d’assaigs d’informació per tal d’evitar les sancions previstes.
− Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assaigs d’informació.

1. Operacions de Control.
• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram
de prova es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa,
s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es
realitzarà segons la norma UNE 83-302. El resultat d’aquest assaig servirà de referència per els
assaigs d’informació a realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’obra (control
de materials).
• Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó.
• Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment.
• Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF.
• Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb
precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en
els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada
semiperfil.
• Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de:
Superfície màxima = 3500 m2
Longitud màxima = 500 m
Temps d’execució <= 1 dia
Per a cada lot es controlarà:
− Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334)
− S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa.
• Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat.

Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics
(UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302.

2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
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La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents
restriccions:
− Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a
les mateixes.

− Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores
següents a la seva execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es
determinaran aleatòriament.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10
m. Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
paràmetre inferior a 2.000 m

3. Especificacions

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui
superior a 1 mm.

Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i
espessor que després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de
vibrat són capaços de compactar de manera adequada el formigó en tot l’espessor del paviment, que
es compleixen les prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura
del formigó és adequat i que els junts es realitzen correctament.
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.

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de
formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en
rampa.
En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb
un plaç mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una
longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest
plaç fins a un màxim de 2 h.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar
com a mínim dos carrils al mateix temps.
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó
fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el
paviment construït.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada.
La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn
ondulacions a la superfície del formigó.

La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de
fabricació.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de
12 mm de radi.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest
plaç fins a un màxim de 2 h.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura
del formigó, que no ha de rebasar en cap moment els 30°C.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el
seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que
no s'evapori l'aigua.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de
la capa amb una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.
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Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha
de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament
compactat.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T.
L’espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que
especifiqui la DF. La superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar
el seu acabat.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació,
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més
proper.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la
part superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm
per sota.
En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La
desviació màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la
teòrica, serà de 20 mm. La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada
passador, mesurada per la posició dels seus extrems, serà de 10 mm, si s’introdueixen per vibració, i
de 5 mm mesurats abans d’abocar el formigó, si s’introdueixen prèviament.

Toleràncies d'acabat:
- Desviacions en planta ................................................................................ ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada ................................................................... ± 10 mm
- Planor de la superfície (NLT-334) ........................................................± 3 mm/ 3 m
- Regularitat superficial (índex IRI) .......................................................... <= 2 dm/hm
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la
secció-tipus dels plànols.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química
de la superfície del formigó fresc.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres
dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle
no inferior a 4 m.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la
mateixa, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat
superficial.

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre
sistema.

El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment.

S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com
quedin lliures.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel.lícula formada s'hagi fet malbé
durant el període de cura.
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una
membrana de plàstic aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra.
La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions.
Les lloses no han de presentar esquerdes.
A13-40

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del
paviment sense que el tram de prova corresponent hagi estat aprovat per la DF.
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar
per fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents
solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.
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ÀMBIT: FORMIGÓ CEL·LULAR EN FORMACIÓ DE PENDENTS
Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar
el seu acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar
formigó no estès.

CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al
primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el
nombre d’assaigs de comprovació s’incrementarà a 5.

• Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de
qualitat del subministrador, d’acord a les condicions del plec.
• Control del consum de ciment.

Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb
formigó de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat
correctament.
La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la
realització d’assaigs d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a
assaigs a tracció indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova.

• Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovaran les
característiques següents del formigó cel·lular:
− Densitat (UNE 83-317)
− Resistència a compressió (sèrie de 3 provetes) UNE 83-300, UNE 83-301, UNE
83-303, UNE 83-304 i UNE 83-313
• Abans de l’inici de l’obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a utilitzar.
2. Criteris de presa de mostra

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de
longitud curta i que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat.
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF
podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions:
• Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres
d’unió, amb disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i
encaixat dels seus llavis.
• Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per
tal de mantenir la continuïtat de la llosa.
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc
total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tant aviat com sigui
possible, amb una resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc
parcial, cap element de la llosa final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de
garantia, les esquerdes no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari,
la DF ordenarà l’enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa.
REFERÈNCIES:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF
3. Especificacions
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. El control de components es realitzarà segons l’àmbit
corresponent.
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel.lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment.
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les
condicions següents:
Densitat .................................................................................................. 300 - 400 kg/m3
Resistència a la compressió ................................................... >= 4 kg/cm2 (0,4 N/mm2)
Conductivitat tèrmica........................................................................ <= 0,08 kcal/m h °C
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular cumpliran les condicions exigides en els
àmbits de control específics. En particular, no s’acceptaran ciments que no estiguin certificats segons
la RC-97 o additius sense certificat de qualitat del subministrador.

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de correspondre a
les especificacions de projecte.
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CONTROL D’EXECUCIÓ

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF

1. Operacions de control

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o
bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
•

Neteja i preparació de la superfície de suport.

•

Replanteig dels pendents.

•
•

Abocat del material i reglejat de la superfície.
Execució de l’acabat, en el seu cas.

•

Curat i protecció del material.

•

Inspecció visual de l’unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.

2. Criteris de presa de mostra

Gruix màxim....................................................................................................... <= 30 cm
Gruix mínim ......................................................................................................... >= 5 cm
Distància entre mestres ........................................................................................ <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Nivells .......................................................................................................... ± 10 mm
- Pendents ....................................................................................................... ± 0,5%
- Planor ................................................................................................... ± 10 mm/2 m
- Alineació del junt de dilatació ....................................................................... ± 5 mm/m
.................................................................................................................<= 20 mm/total

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
3. Especificacions
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta amb formigó o morter de granulats lleugers
de 10 a 20 cm de gruix mitjà.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts
afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci
l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com
a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot
recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
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ÀMBIT: REGS BITUMINOSOS
CONTROL DE MATERIALS

Consistència (NLT-317) ............................................................................................. entre 2 i 3 cm
Pèrdua assaig de desgast per via humida (NLT-320) ................................................ <= 800 g/m2

1 Operacions de control

El contingut d’emulsió, en qualsevol cas, estarà comprés entre els valors indicats a la taula següent:

• El control de cada fracció d’àrid i de l’emulsió bituminosa es realitzarà segons l’indicat en els
àmbits 0525, 0535, 0511 i 1073.
• L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de
prova.

TIPUS BEURADA

% LLIGANT EN PES SOBRE ÀRID SEC

LB-1

8 -10

LB-2

9-11

LB-3

10-12

LB-4

11-13

• Inspecció visual dels materials a la seva recepció.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

• Inspecció de les condicions d’emmagatzematge

Només s’aprovarà la fórmula 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 procedència algun dels
components.
Es repetiran els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmbits corresponents) en el
cas d’observar deficiències en el subministrament.

• El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es realitza dins del control
d’execució.
2. Criteris de presa de mostra
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT148.
3. Especificacions
La fabricació de la beurada no es podrà iniciar fins que la DF hagi aprovat la corresponent fórmula de
treball, que indicarà:
• La granulometria dels àrids combinats, segons els tamisos UNE 12,5 mm; 10 mm; 6,3 mm; 5 mm;
3,2 mm; 2,5 mm; 1,25 mm; 0,63 mm; 0,32 mm; 0,16 mm i 0,08 mm.
• La dosificació d’emulsió bituminosa, referida a la massa total d’àrids.
• La dosificació d’aigua d’amassat, referida a la massa total d’àrids.
• En cas d’utilitzar addicions, la seva dosificació.

% PASSA TAMISSOS UNE (mm)
12,5

10

6,3

5

2,5

1,25

0,63

0,32

0,16

0,08

LB-1

100

85-95

70-90

60-85

40-60

28-45

18-33

11-25

6-15

4-8

80-95

70-90

45-70

28-50

18-33

12-25

7-17

5-10

100

85-95

65-90

45-70

30-50

18-35

10-25

7-15

100

85-95

60-85

40-60

25-45

15-30

12-20

LB-3
LB-4

100

• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra.
• Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la beurada.
• Inspecció permanent dels processos de estesa.
• El lot de control es defineix com la porció de beurada que resulta limitada per:
Longitud màxima
Superfície màxima
Execució

500 m
3500 m2
1 dia

− 5 determinacions de les dotacions de beurada mitjançant el pesat de safates o xapes
metàl·liques, fulls de paper o altre material, col·locades sobre la superfície que s’ha de tractar.

GRANUL.
LB-2

1. Operacions de control

Sobre el lot de control es realitzaran els següents assaigs:

El fus granulomètric de l’àrid s’haurà d’ajustar al següent:
FUS

CONTROL D’EXECUCIÓ

− 5 determinacions de la textura superficial (cercle de sorra) (NLT-335).
− 5 assaigs de resistència al lliscament (NLT-175).
• Inspecció visual de la superfície acabada.

El contingut d’emulsió bituminosa, d’aigua i, en el seu cas, d’addicions, haurà de fixar-se segons els
materials a emprar, basant-se fonamentalment en l’experiència obtinguda en casos similars, per tal
d’obtenir els següents paràmetres de qualitat:
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2. Criteris de presa de mostra.

El resultat mig dels assaig de resistència al lliscament i textura superficial no serà inferior al valor
previst al Plec. Es podrà admetre únicament 1 punt de la mostra amb resultats inferiors a dit valor en
més de d’un 10 %.

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la DF.
REFERÈNCIES:
Els punts de determinació de les dotacions i condicions d’acabat es repartiran de forma que hi hagi,
com a mínim, 1 punt cada 100 m.

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

Els assaigs de comprovació d’acabats es realitzaran 2 mesos desprès d’acabar l’execució del lot.
ÀMBIT: PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D, S, G (TANCADES)
3. Especificacions
CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’execució d’aquest unitat d’obra, serà obligatòria la realització d’un tram de
prova, per tal de comprovar la forma d’actuació de l’equip previst. La DF determinarà si es pot
acceptar la realització d’aquest tram de prova com a part integrant de la pròpia obra en construcció.

1. Operacions de control
Fórmula de treball.

Just abans de procedir a l’aplicació de la beurada, es netejarà la superfície a tractar de pols, brutícia,
fang, materials solts o perjudicials. Es tindrà especial cura en els extrems de la superfície a tractar. Si
la superfície és un paviment bituminos, s’hauran d’eliminar els excessos de lligant que pugui haver, i
es repararan els defectes que puguin afectar a l’adherència de la beurada.
Sempre que la DF així ho determini, s’haurà d’humitejar la superfície a tractar just abans de l’aplicació
de la beurada, amb la dotació d’aigua fixada, repartida de manera uniforme.
L’aplicació de la beurada es realitzarà quan la temperatura ambient sigui superior a 5ºC i no hi hagin
indicis de pluges. Es cas d’emulsions catióniques, el límit es podrà rebaixar a 2ºC.
La dotació mitjana de beurada serà de 8 kg/m2. La DF establirà l’amplada d’estesa en cada passada.
L’avanç dels equips d’estesa es farà paral·lelament a l’eix de la via, amb una velocitat convenient per
a obtenir la dotació prevista i una textura uniforme.
El solapament entre dues franjes contínues en una estesa longitudinal serà de 10 cm com a mínim.

Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3
dosificacions diferents de betum:
1
1
1
1
1

Assaig de dosificació de betum (NLT-164).
Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165).
Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i
percentatge de buits de la mescla (NLT-168).
Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162).
Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i
intermitja).

Control de fabricació.
• Inspecció a la planta de fabricació.

S’evitarà tot tipus de circulació sobre la beurada fins que no s’arribi a la resistència suficient. Si s’ha
previst més d’una capa, la segona s’aplicarà desprès de que la primera hagi suportat l’acció del trànsit
durant al menys 1 dia, i desprès d’escombrar el material solt.

• Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, es
realitzaran els següents assaigs:

Acabats:

Sobre la mescla d’àrids (en blanc)

Textura superficial (NLT-335) ............................................................................ > 0,7 mm
Resistència al lliscament (NLT-175) ....................................................................... > 0,60

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139)
1 Equivalent de sorra (NLT-113)

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

• Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla.

Només s’acceptarà el tram de prova si es compleixen totes les condicions establertes en el Plec.

Control de recepció.

La dotació mitja no haurà de variar de la prevista en més d’un 15 %. Només s’acceptarà 1 punt de la
mostra que quedi fora d’aquest límit.

• Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material:
1

A13-44
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1

Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165)

1

Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i
percentatge de buits de la mescla (NLT-168).

• Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material:
Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162)
2. Criteris de presa de mostra
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i
abans d’entrar en l’assecador.
El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de
la descarrega de la planta.
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per
la tarda.
3. Especificacions

FUS
GRANULOMETRIC

Dens D12
D20
Semi- S12
dens S20
S25
Gros G20
G25

TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)
(TAMISOS UNE 7-050)
40

25

20

12,5

10

5

2,5

0,630

0,320

100
100
100
100
100

80-95
80-95
80-95
80-95
80-95
100
75-95

72-87
65-80
71-86
65-80
75-88
75-95
65-85

50-65
60-75
47-62
60-75
60-75
55-75
47-67

35-50
47-62
30-45
43-58
55-70
47-67
40-60

18-30
35-50
15-25
30-45
40-55
28-46
26-44

13-23
18-30
10-18
15-25
30-45
20-35
20-35

7-15
13-23
6-13
10-18
15-25
8-20
8-20

5-8
7-15
4-8
6-13
10-18
5-14
5-14

100

0,160

0,080

5-8
4-8
6-13
3-9
3-9

4-8
2-4
2-4

El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control 0511,
0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar.
Toleràncies (mescla fabricada):
- Granulometria (inclòs el pols mineral):
- Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ..... ± 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) ± 2% del pes total dels granulats
- Tamís 0,08 (UNE 7-050) ................................ ± 1% del pes total dels granulats

La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h.
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles
calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a
l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim.

Equivalent de sorra (NLT-113):
- Sorres artificials ................................................................................................ > 65
- Sorres naturals ................................................................................................. > 75

La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball, que
inclourà:

La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a
referència els criteris següents:

• Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la
classificació en calent.
• Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm;
20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm i 80 μm.
• Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids.
• Densitat màxima a aconseguir.
• En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu, els temps
a exigir per a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
• Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant.

CONCEPTE

INTERM.

Relació ponderal filler-betum
No. de cops per cara
Estabilitat (kgf)
Deformació (mm)
% de buits en mescla
% de buits en granulats D,S 12
% de buits en granulats D,S,G 20
% de buits en granulats S,G 25

1,2

BASE

REGULARITZ. / TRÀNSIT

1,0
75

>=1000

1,2
75

>=1000
2-3,5
4-8
>15
>14
>13

75
>=1000

2-3,5
4-9
>14
>13

2-3,5
4-6
>15
>14
-

• Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador.
• La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport.
• La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació.
En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric
(UNE 7-139) i (NLT-165)):

Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)):
Capa de base .......................................................................................................... 3,5 %
Capa intermitja ........................................................................................................... 4 %
Capa de trànsit ........................................................................................................ 4,5 %
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig
de pista de laboratori (NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de
deformació en l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als següents valors (μm/min):
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CATEGORIA DE
TRÀNSIT

CONTROL D’EXECUCIÓ

ZONA TÈRMICA ESTIVAL
CÀLIDA

T0 i T1

15

T2

15

T3

20

T4

20

MITJANA

TEMPERAT

1. Operacions de control

20
20

• Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra.
-

-

Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164)
- Lligant hidrocarbonat ............................. ± 0,3% de la massa total de granulats
Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) .............................. <= 25%
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i
de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres
coses, s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves
comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el
tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant.
En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora
d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida.
Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte
funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i betum.
Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o
sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es
retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les
que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia.
La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval de
validesa definit juntament amb la fórmula de treball.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant
calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades
respecte a la fórmula de treball.
Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum
hauran de complir les condicions especificades.
Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les limitacions
fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de
temperatura establerts.

• Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat.
• Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació.
• Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
• Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de
compactació.
• Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material:
− Extracció de 8 testimonis de la capa compactada, i determinació del gruix, densitat i % de buits
(NLT-168).
• Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals:
− Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i
banda de la plataforma.
− Comprovació de l’amplada de la plataforma.
• En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada mitjançant el
mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils.
• Per a capes de trànsit, cada 5000 m2:
− Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la capa.
2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas determini la DF Els testimonis de la capa de mescla
bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament respecte a
la secció transversal.
Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les
zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al
2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient.

Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar
correctament. En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o
substitució.
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3. Especificacions
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa
en calent que s’hagi d’utilitzar. La DF determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova
com a part integrant de l’obra en construcció.
La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el
moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball.
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.
El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat
d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula
de treball.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb reguladors de
gruix aprovats per la DF
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h.
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent,
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.
La DF podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia
d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge.
El tren de compactació ha de ser aprovat per la DF, d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la càrrega de
la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
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.
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura,
densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de les capes de trànsit i intermèdia ................................................. ± 10 mm
- Nivell de la capa de base ........................................................................... ± 15 mm
- Amplària de la capa ...................................................................................... - 0 mm
- Planor de la superfície ........................................................................... ± 4 mm/3 m
- Regularitat superficial (IRI):
- 50% de la capa de trànsit ............................................................. <= 1,5 dm/hm
- 80% de la capa de trànsit ................................................................ <= 2 dm/hm
- 100% de la capa de trànsit ........................................................... <= 2,5 dm/hm
- 50% de la 1ª capa sota trànsit ...................................................... <= 2,5 dm/hm
- 80% de la 1ª capa sota trànsit ...................................................... <= 3,5 dm/hm
- 100% de la 1ª capa sota trànsit .................................................... <= 4,5 dm/hm
- 50% de la 2ª capa sota trànsit ...................................................... <= 3,5 dm/hm
- 80% de la 2ª capa sota trànsit ...................................................... <= 5,0 dm/hm
- 100% de la 2ª capa sota trànsit .................................................... <= 6,5 dm/hm

La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals.
Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168):
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de
l'altra.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
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- Gruix de cada capa:
- En capa de trànsit ........................................................ >= 100% del gruix teòric
- En la resta de capes ...................................................... >= 80% del gruix teòric
- Gruix del conjunt ............................................................... >= 100% del gruix teòric
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La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a l’assaig
Marshall (NLT-159):

ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ
FAMÍLIES BANC DE PLECS GISA: B0B2, G4B0

- Capes de gruix superior a 6 cm .......................................................................98 %
- Capes de gruix <= 6 cm ...................................................................................97 %

CONTROL DE MATERIALS

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

1. Operacions de control

Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, quan
es compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de
la capa acabada. En altre cas, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduintse les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el
nivell de qualitat exigit.

• Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:

El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o rebutjar
globalment. Les condicions d’acceptació són les següents:

• Assaigs de control (control normal de la EHE):

− El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les
condicions especificades.
− El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa per
aquests valors es defineix a continuació:
Propietat

Densitat
Gruix
Resistència al lliscament

Nombre màxim
de punts d’incompliment
3
3
1

Tolerància addicional
en el resultat
2%
10%
0,05

La DF podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats,
sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de
testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no serà inferior a 3.
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin
aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF.
REFERÈNCIES:
PG 3 amb les corresponents ordres circulars

− Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32
de la norma EHE.
− Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.

− Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm,
mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de
barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues
provetes del lot es realitzaran els assaigs següents:
⋅
⋅

Comprovació de la secció equivalent.
Comprovació de les característiques geomètriques de les barres

⋅

Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).

− Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i
subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i
allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474.
− En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra
(segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36068).
En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país
de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40
t. 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.
2. Criteris de presa de mostra
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-068 i a
la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el
cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l’esmentada marca de qualitat de producte.
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3. Especificacions
+-----------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Area de la secció ¦ Massa ¦
¦nominal e ¦ transversal S
¦
¦
¦ (mm)
¦
(mm2)
¦ (Kg/m) ¦
¦----------¦--------------------¦---------¦
¦
6
¦
28,3
¦ 0,222
¦
¦
8
¦
50,3
¦ 0,395
¦
¦ 10
¦
78,5
¦ 0,617
¦
¦ 12
¦
113
¦ 0,888
¦
¦ 14
¦
154
¦ 1,21
¦
¦ 16
¦
201
¦ 1,58
¦
¦ 20
¦
314
¦ 2,47
¦
¦ 25
¦
491
¦ 3,85
¦
¦ 32
¦
804
¦ 6,31
¦
¦ 40
¦
1260
¦ 9,86
¦
+-----------------------------------------+

El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats.
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de
producció corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química
- Certificat específic d'adherència
Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2)
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals,
amb les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes.

Característiques mecàniques de les barres:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació ¦
¦
¦
¦ fy (N/mm2)
¦unitaria ¦de rotura
¦fs/fy
¦
¦
¦
¦
¦de rotura¦(sobre base ¦
¦
¦
¦
¦
¦fs(N/mm2)¦de 5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦diàmetres
¦
¦
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦
¦B 400 S
¦Soldable
¦ >= 400
¦>= 440
¦>= 14%
¦>= 1,05 ¦
¦B 500 S
¦Soldable
¦ >= 500
¦>= 550
¦>= 12%
¦>= 1,05 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

Composició química:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Anàlisis ¦
C
¦Ceq (segons UNE 36-068)¦
P
¦
S
¦
N
¦
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦
%màx.
¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦
0,50
¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦
0,52
¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la
norma UNE 36-068
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36811).
La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal.
Mides nominals:

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ..................................................... Nul.la
Tensió d'adherència (UNE 36-068):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm .................................................................................... >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm ................................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm .................................................................................. >= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm .................................................................................. >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm ................................................. >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm .................................................................................. >= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
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- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm .......................................................... >= 95% secció nominal
- Per a D > 25 mm ............................................................ >= 96% secció nominal
- Massa ........................................................................................ ± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:
+-----------------------------------------+
¦Diàmetre nominal e ¦ Diferència màxima ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦
6
¦
1
¦
¦
8
¦
1
¦
¦
10
¦
1,50
¦
¦
12
¦
1,50
¦
¦
14
¦
1,50
¦
¦
16
¦
2,00
¦
¦
20
¦
2,00
¦
¦
25
¦
2,00
¦
¦
32
¦
2,50
¦
¦
40
¦
2,50
¦
+-----------------------------------------+

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el
prescrit en l’article 90.1 de la EHE.
Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE):
Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les
dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar
la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves
determinacions resultin correctes.
Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic
d’adherència.
Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves
determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions
resultin correctes.
Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les
barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots
de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten
correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte,
s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més
baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor.
Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les operacions
de soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés.

CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
• Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista.
• Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels
següents punts:
− Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades.
− Rectitud.
− Lligams entre les barres.
− Rigidesa del conjunt.
− Netedat de les barres.
2. Criteris de presa de mostra
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen,
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per
aconseguir el nivell de qualitat previst.
3. Especificacions
Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris de la
norma EHE, article 66.
El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una proposta
d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.
L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.
Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària d'aquests.
Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.
Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en correspondència
amb la D.T. Hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. Han de complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a característiques, i
66.2 en quan a disposició.
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
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En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per
a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Barres corrugades:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
Ganxos i patilles
¦
¦
¦------------------------------¦--------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦ B 400 S
¦
10 D
¦
12 D
¦
4 D
¦
7 D
¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦ B 500 S
¦
12 D
¦
14 D
¦
4 D
¦
7 D
¦
+----------------------------------------------------------------------+

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament ..............................................................................>= 3 D
....................................................................................................................... >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Distància lliure armadura - parament ............................................................ >= D màxim
.................................................................................................. >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny ................................... >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament ......................................................... >= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD ................................................................................... >= Fyk x D / 20
................................................................................................................ >= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD ............................................................................ >= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦ B 400 S ¦ B 500 S ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦ H-25
¦
12
¦
15
¦
¦ H-30
¦
10
¦
13
¦
¦ H-35
¦
9
¦
12
¦
¦ H-40
¦
8
¦
11
¦
¦ H-45
¦
7
¦
10
¦
¦ H-50
¦
7
¦
10
¦
+------------------------------+

largària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
....................................................................................................................... >= 10 D
...................................................................................................................... >= 15cm
- Barres traccionades .................................................................................. >= 1/3xLb
- Barres comprimides .................................................................................. >= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació
industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb les condicions establertes a
l’article 66.6.5 de la EHE. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i
autoritzats per la DF
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.

Valors de B:

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE.

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament......................................................................... Ls >= axLb neta
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+---------------------------------------------------+
¦
Tipus d'ancoratge
¦ Tracció ¦ Compressió ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦
Prolongació recta
¦
1
¦
1
¦
¦ Patilla, ganxo, ganxo U ¦ 0,7(*) ¦
1
¦
¦ Barra transversal soldada ¦
0,7
¦
0,7
¦
+---------------------------------------------------+
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Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància
¦ Percentatge de barres
¦ Per a barres
¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen ¦
¦empalmaments ¦ a tracció en relació a
¦ a compressió: ¦
¦més pròxims: ¦ la secció total d'acer: ¦
¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦
¦ 20
25
33
50 >50 ¦
¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦
<= 10 D
¦ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ¦
1,0
¦
¦
> 10 D
¦ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ¦
1,0
¦
+----------------------------------------------------------+

Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa ............................. -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
..................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1
de la mateixa norma
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

ÀMBIT: PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents
comprovacions:
• Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de
qualitat on es garanteixen les condicions del plec.
• Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF
2. Especificacions
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les
empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents
acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas.

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
Característiques generals
REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents modificacions
EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”
UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª
modificació: UNE 36-068-96 1M
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Les senyals i cartells que hagin de ser vistos des d’un vehicle en moviment tindran les dimensions,
colors i composició indicades en el capítol VI / Secció 4ª del Reglament General de Circulació, així
com a la Norma de Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical”. Les toleràncies admeses per les seves
dimensions, pictogrames i lletres, seran les indicades a l’esmentada norma.
Tots els elements de senyalització vertical (senyals, pòrtics i banderoles), s’identificaran de forma
indeleble en la part posterior, on apareixerà com a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació
(mes i els dos darrers dígits de l’any).
La cara vista de les senyals pot ser plana, estampada o embutida. La superfície metàl·lica ha de ser
neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys, punts d'oxidació, ni d'altres defectes superficials.
Les peces d’acer han d’estar galvanitzades per immersió en calent.
El recobriment del galvanitzat de les peces d’acer ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la
capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
El galvanitzat no ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense
galvanitzar.
Les plaques i les lamel.les que formen els cartells, han d'estar recobertes amb una pel.lícula de
pintura no reflectora i/o amb una làmina reflectora d'intensitat nivell I, II o III, adherida. El nivell de
retrorreflexió es determina en funció del tipus de senyal o cartell i la localització final.
L'acabat ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans ni cap altra imperfecció superficial.
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Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent.
• Material de suport
Plaques d’acer galvanitzat
Característiques segons UNE 135-310 o UNE 135-313.
Ha d'estar format per l'estampació d'una xapa blanca d'acer dolç de primera fusió galvanitzada,
recoberta amb una làmina reflectora d'intensitat alta.
Ha de tenir un reforç perimetral format amb la mateixa xapa doblegada 90°.
La orla exterior i els símbols de la placa es conformaran amb un relleu de 2,5 mm a 4 mm d’espessor,
mitjançant estampació i/o embutició en premsa
Gruix de la xapa ............................................................................................. >= 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral .............................................................................. 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (dues cares) (UNE 135-310) .......... >= 256 g/m2
Adherència del recobriment (UNE 135-310) ........................................... sense defectes
Puresa del galvanitzat.............................................................................................. 99 %
.........................................................................................................................................
Toleràncies:
- Gruix ......................................................................................................... ± 0,2 mm
- Amplària del reforç perimetral .................................................................. ± 2,5 mm
Lamel·les d’acer galvanitzat
Característiques segons UNE 135-320.
Lamel.les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de
plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i al element
de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat.

Gruix de les lamel.les .......................................................................................... 2,5 mm
Resistència a la tracció (UNE 7-256) ...................................................... >= 150 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-256) ........................................................................ >= 110 N/mm2
Allargament (UNE 7-256) ...................................................................................... >= 7%
Duresa Brinell (UNE 7-422) ................................................................................... >= 60
Toleràncies de les lamel.les:
- Gruix ....................................................................................................... ± 0,15 mm
- Amplària .................................................................................................. ± 1,10 mm
- Amplària del reforç perimetral ................................................................. ± 0,75 mm
- Planor ........................................................................................................ ± 0,7 mm
- Angles ................................................................................................................ ± 2°
- Rectitud ......................................................................................................... ± 0,2%
• Zona retrorreflectant
Làmina reflectora
Característiques segons UNE 135-330 i UNE 135-334.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible,
de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el
xilol i el toluè.
Els colors i el factor de luminància, determinats segons normes UNE 48-073 i 48-060, han d'estar dins
dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334.
NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ I i II (UNE 135-330)
Colors

Gruix de les lamel.les .......................................................................................... 1,2 mm
Resistència a la tracció (UNE 36-130) .................................................. >= 2700 kp/cm2
Protecció del galvanitzat de les lamel.les (UNE 135-310) .......................... >= 256 g/m2
Adherència del recobriment (UNE 135-310) ........................................... sense defectes

Blanc

Lamel·les d’alumini extruït
Característiques segons UNE 135-321. Toleràncies geomètriques a UNE 38-066.
Lamel.les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre
elles i al element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini.
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Factor
min, ß

1

2

3

Nivell II

0,35

0,27

0,27

0,16

0,05

0,03

0,04

0,03

0,01

0,01

0,15

0,14

0,04

0,03

0,350

0,300

0,285

0,335

0,360

0,310

0,325

0,375

x

0,545

0,487

0,427

0,465

y

0,454

0,423

0,483

0,534

Vermell

x

0,690

0,595

0,569

0,655

y

0,310

0,315

0,341

0,345

Verd

x

0,007

0,248

0,177

0,026

y

0,703

0,409

0,362

0,399

Blau

x

0,078

0,150

0,210

0,137

y

0,171

0,220

0,160

0,038

Marró

luminància

Nivell I

x

Taronja

de

4

y
Groc

Toleràncies de les lamel.les:
- Gruix ....................................................................................................... ± 0,15 mm
- Curvatura longitudinal (efecte sabre) ...................................................... ± 0,15% L
(L = llargària lamel.la)
- Planor ....................................................................................................... ± 1,5 mm

Coordenades cromàtiques

x

0,610

0,535

0,506

0,570

y

0,390

0,375

0,404

0,429

x

0,445

0,445

0,602

0,558

y

0,352

0,386

0,396

0,442
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NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ II (UNE 135-330)
Angles
Divergència a
Incidència ß1
(ß2 = 0)
5º
30 º
40 º
5º
30 º
40 º
5º
30 º
40 º

0,2 º

0,33 º

2,0 º

Blanc

Groc

Vermell

Colors
Verd

Blau

70
30
10
50
24
9
5
2,5
1,5

50
22
7
35
16
6
3
1,5
1,0

14,5
6
2
10
4
1,8
0,8
0,4
0,3

9
3,5
1,5
7
3
1,2
0,6
0,3
0,2

4,0
1,7
0,5
2
1
0,4
0,2
0,1
-

Factor
min, ß

de

Taronja
25
7
2,2
20
4,5
2,2
1,2
0,6
0,4

Marr
ó
1,0
0,3
0,1
0,6
0,2
-

NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ III (O.C. 325/97T)
Colors

Coordenades cromàtiques
1

Blanc

2

3

4

Nivell III
0,40

x

0,355

0,305

0,285

0,335

y

0,355

0,305

0,325

0,375

Groc

x

0,545

0,487

0,427

0,465

y

0,454

0,423

0,483

0,534

Vermell

x

0,690

0,595

0,569

0,655

y

0,310

0,315

0,341

0,345

Verd

x

0,030

0,166

0,286

0,201

y

0,398

0,364

0,446

0,794

x

0,078

0,150

0,210

0,137

y

0,171

0,220

0,160

0,038

Blau

luminància

Angles
Diverg Incidència
ència
ß1 (ß2 = 0)
a
5º
0,2 º
30 º
40 º
5º
0,33
30 º
40 º
5º
2,0 º
30 º
40 º

Colors
Blanc

Groc

Vermell

Verd

Blau

Taronja

Marró

250
150
110
180
100
95
5
2,5
1,5

170
100
70
122
67
64
3
1,5
1,0

45
25
15
25
14
13
0,8
0,4
0,3

45
25
12
21
12
11
0,6
0,3
0,2

20
11
8
14
8
7
0,2
0,1
-

100
60
29
65
40
20
1,5
0,9
0,8

12,0
8,5
5,0
8,5
5,0
3,0
0,2
0,1
-

Les característiques a complir per les senyals i cartells amb nivell de retrorreflexió III seran les
especificades en cada cas pel plec de condicions tècniques particulars o, en el seu defecte, per la DF,
d’acord a la O.C. 325/97T.

0,24
0,03

En senyals i cartells serigrafiats, el valor del coeficient de retrorreflexió serà, al menys, el 80 % de
l’especificat anteriorment.

0,03

Altres característiques:

0,01

Resistència a l'impacte (UNE 48-184) ...................... Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135-330) ..................................................... Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330) ...................................................... Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330) ........................................................... Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330) .................................................. Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330) .............................................. Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ........................................... Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330) ...................................................... Ha de complir

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir
les especificacions establertes a la norma UNE 135-330 per a làmines tipus I i II.
NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ I (UNE 135-330)

Valors mínims del coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²)

Valors mínims del coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²)
Pintura no reflectora
Característiques segons UNE 135-331 i UNE 135-332.
La pintura presentarà un aspecte uniforme, exempta de grans o qualsevol imperfecció superficial.
Els colors i factor de luminància s’han d'ajustar al que assenyala la norma UNE 135-331:
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Colors
Blau
Blau fosc
Verd
Blanc
Gris
Negre
Groc
Marró

Coordenades cromàtiques

Factor de luminància min, ß

1

2

3

4

mín.

max.

x

0,225

0,137

0,078

0,196

0,05

-

y

0,184

0,038

0,171

0,250

x

0,295

0,220

0,200

0,265

0,01

0,04

y

0,274

0,200

0,240

0,304

x

0,250

0,209

0,162

0,240

0,10

-

y

0,410

0,383

0,408

0,460

x

0,350

0,300

0,290

0,340

0,75

-

y

0,360

0,310

0,320

0,370

x

0,350

0,300

0,290

0,340

y

0,360

0,310

0,320

0,370

x

0,385

0,300

0,260

0,345

y

0,355

0,270

0,310

0,395

x

0,522

0,470

0,427

0,465

y

0,477

0,440

0,483

0,534

x

0,510

0,427

0,407

0,475

y

0,370

0,353

0,373

0,405

Taronja

x

0,610

0,535

0,506

0,570

y

0,390

0,375

0,404

0,429

Vermell

x

0,690

0,595

0,569

0,655

y

0,310

0,315

0,341

0,345

Púrpura

x

0,457

0,302

0,307

0,374

y

0,136

0,064

0,203

0,247

0,16

0,24

-

0,03

0,45

-

0,04

0,15

0,20

-

0,07

-

0,05

-

Nombre d’elements
de la mostra

Nivell de qualitat acceptable: 4,0
Nº màxim d’unitats defectuoses
per a acceptació del lot

Nº mínim d’unitats defectuoses
per a rebuig del lot

2a5

0

1

8 a 13

1

2

20

2

3

32

3

4

50

5

6

80

7

8

125

10

11

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control
definides.
CONTROL D’EXECUCIÓ

L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
Brillantor especular (UNE 135-331) .................................................................... >= 60%
Resistència a l’impacte (UNE 135-331) .............................................. Sense trencament
Adherència (UNE 135-331) ...................................................................................... <= 1
.......................................................... Sense dents de serra
Resistència a la immersió dins l'aigua (UNE 135-331) ............................. Ha de complir
Resistència a la intempèrie (UNE 135-331) ............................................. Ha de complir
Resistència a l'envelliment artificial (UNE 135-331) ................................. Ha de complir
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions de l’àmbit 5061

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

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

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
3. Especificacions
No s’acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del
fabricant.
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla de
mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a
inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:
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No s’instal·laran senyals i cartells en els que el temps compres entre la fabricació i instal·lació superi
els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no
siguin adients.
El senyal ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat i una pressió de vent de 200
kp/m2, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.
A13-55

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ)

ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi
hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
La distància al pla del paviment ha de ser ≥ 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Distància a la calçada ....................................................................................... >= 50 cm

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als
indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció a càrrec del contractista dels defectes observats.
REFERÈNCIES:

Toleràncies d'execució:
- Verticalitat .......................................................................................................... ± 1°
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que, al menys,
figuraran els següents conceptes:
• Data d’instal·lació.

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras (Ministerio de
Fomento).
"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras"
MOPU

• Localització de l’obra.
• Clau de l’obra
• Nombre de senyals i cartells instal·lats, per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anti-condensació, etc)
• Ubicació de senyals i cartells sobre plànols convenientment referenciats.
• Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les característiques i/o
durabilitat dels senyals instal·lats.
La garantia mínima de les senyals i cartells, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats
regularment segons instruccions del fabricant, serà de 5 anys contats des de la data de fabricació, i
de 4 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació.

UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de
acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa."
UNE 135-320-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa de acero
galvanizada. Características y métodos de ensayo".
UNE 135-321-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio
obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo".
UNE 135-330-93 EXPERIMENTAL "Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo".
UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retrorreflectante, pinturas.
Características y métodos de ensayo".
UNE 38-337-82 “Aluminio y aleaciones de aluminio para forja.”

Les característiques colorimètriques de les senyals i cartells (zones retrorreflectants i no
retrorreflectants) dins del periode de garantia s’han de mantenir d’acord a les especificacions
indicades al control de materials d’aquest àmbit.
Els valors mínims del coeficient de retrorreflexió durant aquest periode de garantia seran els següents
(O.C. 325/97T):
Color

Coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²)
Angle d’observació (a): 0,2 º
Angle d’entrada (ß1, ß2 = 0): 5 º
NIVELL I

NIVELL II

Blanc

35

200

Groc

25

136

Vermell

7

36

Verd

4

36

Blau

2

16

En el cas de senyals i cartells de nivell III, els valors mínims correspondran al 50 % dels definits
inicialment per aquests tipus, mesurats per a 0,2º , 0,33º, 1,0º d’angle d’observació, i 5º d’angle
d’entrada (sempre amb un angle de gir de 0º).
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ÀMBIT: SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ
CONTROL DE MATERIALS

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser
les especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

1. Operacions de control
Tipus d'acer (UNE 36-093) ................................................................................... AP 11
• Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat.
• Cada 20 T, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els
següents assaigs:
− Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE
7-474-1).
• Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions:
− Determinació en obra del gruix de galvanitzat (mètode magnètic) (UNE 37-501).

Toleràncies dels perfils de tub d’acer:
- Dimensions de la secció:
- Amplària .............................................................................................
0,8 mm
- Alçària .............................................................................................
± 0,5 mm
- Gruix ...................................................................................................
± 0,25
- Fletxa ...................................................................................................... <= 0,002 L
Elements de fixació:
En el cas de senyals de circulació, els ancoratges per a plaques i lamel·les, així com els cargols de
sustentació, compliran les característiques de les normes UNE 135-312 i UNE 135-314. Els
ancoratges, cargols i accessoris per a pòrtics i banderoles compliran les condicions de la norma UNE
135-315 en el cas d’elements d’acer galvanitzat, i UNE 135-316 en el cas d’elements d’alumini.

− Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.

Compliran les condicions de la norma UNE 135-125. S’utilitzarà acer de grau AP-11, segons UNE 36093. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques
similars als normalitzats.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.

2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i atenent als criteris de les normes
d’assaig especificades en cada cas.
3. Especificacions
El contractista presentarà el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les
condicions especificades al plec.

Diàmetre dels cargols:
- Canya ............................................................................................................ 16 mm
- Cap ................................................................................................................ 34 mm
Pas dels cargols ..............................................................................................pas mètric
Femelles .......................................................................................... hexagonal tipus DIN
Volandera a la unió entre bandes ...................................................................... circulars
Volanderes a la unió banda-separador ....................................... rectangular 85x85 mm

Suports:
Galvanitzat
Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE
37-501 i UNE 37-508.
Han d'estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135-312 i UNE 135-314.
No han de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
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Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de
galvanitzat en calent, conforme a la norma UNE 37-507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i
conforme a la UNE 37-501 i 37-508 en el cas de pals i altres elements.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
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Massa de recobriment (UNE 37-501) ......................................................... >= 500 g/m2
Puresa del zenc .....................................................................................................98,5%
Adherència del recobriment (UNE 37-501) ...............................................Ha de complir
Continuïtat del recobriment (UNE 7-183) ..................................................Ha de complir

Toleràncies d'execució:
- Replanteig .......................................................................................................... ± 5 cm
- Alçària ................................................................................................................. + 5 cm
.................................................................................................................. - 0 cm
- Verticalitat ............................................................................................................... ± 1°

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Suports clavats
No s’acceptaran els materials que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat
del fabricant.
Els resultats dels assaigs han d’estar d’acord a les especificacions indicades. En cas d’incompliment
d’alguna característica, es prendran dues mostres més del mateix lot per tal de realitzar l’assaig amb
disconformitat. S’acceptarà el lot quan els resultats de les dues determinacions resultin conformes a
les especificacions del plec.

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T.
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment.
Una vegada clavat el suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a clavar.
Suports formigonats

• Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10 % dels suports.

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència
de 30 kp/cm2.
No s’ha de col·locar l’element a suportar fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
Resistència estimada a la compressió
del formigó als 28 dies (Fest) ......................................................... >= 0,9 x Fck kp/cm2
Grandària mínima del dau de formigó ................................................... 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport .................................................................................... >= 10 cm

2. Criteris de presa de mostra

Suports soldats

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10
mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zenc.
La platina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb electrodes fusibles de qualitat
estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura
que quedin ben seques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una
picola i d'un raspall.
Els operaris han de fer el tipus de soldadura pel qual estiguin qualificats segons la UNE 14-010 o la
UNE EN 287 (1).
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes a
l’article 5.2 de la NBE EA-95.

CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
• Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

3. Especificacions
Criteris generals
S’han de col·locar clavats o formigonats.
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig
aprovades per la DF
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui
estigui a una alçada mínima d'un metro respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de
pòrtics en que l’alçada mínima ha de ser l’especificada com a gàlib a la D.T. o, en el seu defecte, la
que indiqui la DF
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 200 kp/m2.
Les perforacions en el suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició
correcta.
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La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d’arrancada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter
permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de
la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació.
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- Referència, marca o certificació, si la té.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Correcció per part del Contractista dels defectes observats.
REFERÈNCIES:
Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras (Ministerio de
Fomento)
PG 3/75 amb les corresponents modificacions
NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación.”

ÀMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit
esferoidal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma ISO 1083).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124).
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els
assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124).
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada.
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al
llarg de tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit.

CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
• Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació
del fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen
les condicions exigides al plec.
• Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124
• A criteri de la DF es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb
determinació de la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.

Pas útil (CP) ...................................................................................................... >= 60 cm
Profunditat d’encastament (UNE 41-300) ....................................................... >= 50 mm
Franquícia total entre tapa i bastiment .............................................................. >= 2 mm
............................................................. <= 5 mm
Pes ............................................................................................................ >= 200 kg/m2
Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica
(UNE 36-111) ........................................................................................... >= 18 kg/mm2
Duresa Brinell (UNE 7-422) ........................................................................... >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments .................................................................. <= 10%
Contingut de fòsfor ........................................................................................... <= 0,15%
Contingut de sofre ............................................................................................ <= 0,14%
Toleràncies :
- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ............................ ± 2 mm
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ...................... Nul
4.

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran les indicacions de la DF
3. Especificacions
El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del
plec. Els productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i
per tant, han de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions:

No s’acceptarà l’ús 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 peça 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.

- EN 124.
- UNE 41-301
- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.
- El nom o sigles del fabricant.
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CONTROL D’EXECUCIÓ
ÀMBIT: GRAONS PER A POUS DE REGISTRE
1. Operacions de control
CONTROL DE MATERIALS
• Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment.
1. Operacions de control
• Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
2. Criteris de presa de mostra

• Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació
del fabricant, d’acord a UNE 127-011 EX, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixen les condicions exigides al plec.

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
• Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-011 EX
3. Especificacions
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha
de tenir una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament
amb morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el
seu pendent.
El procés de Col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel
material.

• En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces, amb determinació
del gruix i la massa del recobriment (UNE 37-501), per mètodes magnètics.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
2. Criteris de presa de mostra
Es seguiran les indicacions de la DF
3. Especificacions

Toleràncies d'execució:
- Ajust lateral entre bastiment i tapa ............................................................... ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment .......................................................................... ± 5 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

El subministra de graons anirà acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixen les condicions exigides al plec i a la norma UNE 127-011 EX
Han de tenir forma de U.
Han de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu.
Han de tenir estries o ressalts que facilitin l’antilliscament.
A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.

REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents modificacions
PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”

Llargària entre extrems de la travessa de recolzament ........................... 300 - 400 mm
Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó ................. 120 - 160 mm
Llargària mínima de la zona d’empotrament ................................................ 75 - 85 mm
Graons d’acer:
L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
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.
Diàmetre del rodó ........................................................................................... >= 20 mm

A13-60

1251P0R0-AN-0013.doc

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ)

ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Resistència a la tracció (UNE 7-474) ................................................ de 34 a 50 kg/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474) ......................................................................... >= 22 kg/mm2
Allargament a ruptura (UNE 7-474) ..................................................................... >= 23%

2. Criteris de presa de mostra

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
- Diàmetre del rodó ............................................................................................. - 5%
- Guerxament ................................................................................................. ± 1 mm

4. Especificacions

Graó de polipropilé armat:

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó:
- Deformació sota càrrega ......................................................................... <= 10 mm
- Deformació remanent ............................................................................... < = 2 mm
Resistència a la tracció horitzontal ..................................................................>= 3,5 kN
Toleràncies d’execució:
- Separació entre graons ............................................................................. ± 10 mm

Graó de polipropilè amb ànima d’acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer de polipropilè
a un rodó de ferro acerat.
El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer.
Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó.
El recobriment de polipropilè ha de formar resalts i entalladures per millorar l’antilliscament.
Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents químics.

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.

Els graons han de quedar anivellats i paral·lels a la paret del pou.
Han d’estar alineats verticalment.
Han d'estar sòlidament fixats a les parets del pou.
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel
material.
Separació a la paret del pou en el punt mig del graó ............................... 120 - 160 mm
Llargària mínima de l'encastament del graó ................................................. 75 - 85 mm
Distància vertical entre graons .................................................................. 250 - 350 mm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó ................................ 400 - 500 mm

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Diàmetre del rodó d’acer.................................................................................. >= 12 mm

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

REFERÈNCIES:

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.

UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.”

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de recobriment, es rebutjarà la peça assajada i
s’ampliarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficiències, fins al 100% del subministrament.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
• Inspecció visual de totes les peces col·locades
• Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats.
• A criteri de la DF, i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous prefabricats), es
realitzaran les comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals,
segons UNE 127-011.
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ÀMBIT: MAONS CERÀMICS PER A ELEMENTS ESTRUCTURALS
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de Control.
• Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de
condicions tècniques.
• Abans de començar l'obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a l'obra
es faran els seguents assaigs de qualitat:
−

Massa (6 peces) (RL-88)

−

Resistència a compressió (6 peces) (UNE 67-026)

−

Eflorescència (5 peces) (UNE 67-029)

−

Succió (3 peces) (UNE 67-031)

−
−

Absorció d’aigua (3 peces) (UNE 67-027)
Gelabilitat (10 peces) (UNE 67-028)

Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:
−

Tolerància dimensional

−
−

Planeïtat
Gruix mínim de paret

2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada
assaig.
3. Especificacions
S'han de subministrar empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
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Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un
color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís ....................................................................................... >= 100 kp/cm2
- Maó calat ........................................................................................... >= 100 kp/cm2
- Maó foradat ......................................................................................... >= 50 kp/cm2
Fletxa màxima d'arestes i diagonals:
--------------------------------------------------------|Dimensió nominal
|
Fletxa màxima
|
|
|-------------------------------|
|Aresta o diagonal (A) | Cara vista | Per a revestir |
|
(cm)
|
(mm)
|
(mm)
|
|-----------------------|-------------|-----------------|
|
A > 30
|
4
|
6
|
|-----------------------|-------------|-----------------|
|
25 < A <= 30
|
3
|
5
|
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 12,5 < A <= 25
|
2
|
3
|
---------------------------------------------------------

Gruix de les parets del maó:
-------------------------------------------------------------------------|
| Maó de cara vista | Maó per a revestir |
|
|
(mm)
|
(mm)
|
|------------------------------|-------------------|---------------------|
|Paret exterior cara vista
|
>= 15
|
|
|------------------------------|-------------------|---------------------|
|Paret exterior per a revestir |
>= 10
|
>= 6
|
|------------------------------|-------------------|---------------------|
|Paret interior
|
>= 5
|
>= 5
|
--------------------------------------------------------------------------

Succió d'aigua (UNE 67-031) .......................................................... <= 0,45 g/cm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027):
- Maó per a revestir......................................................................................... <= 22%
- Maó de cara vista ......................................................................................... <= 20%
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça .................................................... 1
- Dimensió................................................................................................... <= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats .................................................................... 1
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Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:

-----------------------------------------------------------------|Llarg
| Gruix | Maó per a revestir | Maó de cara vista |
|---------|---------|----------------------|---------------------|
|
| 3,5 cm |
1000 g
|
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|<= 26 cm | 5,2 cm |
1500 g
|
1450 g
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|
| 7,0 cm |
2000 g
|
1850 g
|
|---------|---------|----------------------|---------------------|
|
| 5,2 cm |
2200 g
|
2000 g
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|>= 26 cm | 6,0 cm |
2550 g
|
2350 g
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|
| 7,5 cm |
3200 g
|
2900 g
|
------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------|
|
Tolerància
|
|
Arestes (A)
|---------------------------------|
|
| Cara vista | Per a revestir |
|
(cm)
|
(mm)
|
(mm)
|
|------------------|--------------|------------------|
|
10 < A < 30
|
± 3
|
± 6
|
|------------------|--------------|------------------|
|
A <= 10
|
± 2
|
± 4
|
------------------------------------------------------

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
-------------------------------------------------------|
|
Tolerància
|
|
Aresta (A)
|---------------------------------|
|
(cm)
| Cara vista | Per a revestir |
|
|
(mm)
|
(mm)
|
|--------------------|--------------|------------------|
|
10 < A <= 30
|
5
|
6
|
|--------------------|--------------|------------------|
|
A <= 10
|
3
|
4
|
--------------------------------------------------------

- Angles díedres:
- Maó de cara vista .......................................................................................... ± 2°
- Maó per a revestir .......................................................................................... ± 3°
MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028) ................................................................................. No gelable
Eflorescències (UNE 67-029) ..................... "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"

MAO FORADAT:
Maó amb forats al cantell o la testa.
Secció de cada perforació............................................................................... <= 16 cm2
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs als maons acopiats a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la
fórmula:
Rck = Rc - 1,64 s

essent:
MAO MASSIS:
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions ................................................. <= 10% del volum de la peça
Secció de cada perforació ............................................................................. <= 2,5 cm2
MAO CALAT:
Maó amb tres o més perforacions al pla.
Volum de les perforacions .......................................................> 10% del volum del maó
Massa mínima del maó dessecat:
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s : desviació típica (n-1)
s² = (Rci - Rc)² / (n-1)
Rc : valor mig de les resistències de les provetes
Rci : valor de resistència de cada proveta
n : nombre de provetes assajades
En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de
mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les
especificacions exigides.

A13-63

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ)

ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de Control.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
•
•

Comprovació del replanteig de la planta i l’alçat dels murs.
Inspecció abans, durant i després de l'execució de las parets de càrrega dels seguents punts:
Clima
Humitat dels maons
Col·locació
Obertures
Travat
Regates

•

Presa de coordenades i cotes de totes las parets abans d'entrar en càrrega.

2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF
3. Especificacions
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts
afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua
al morter.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
No es poden moure les peces una vegada col.locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i
el morter i tornar-la a col.locar.
Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina.
La paret ha d'estar aplomada.
Ha de ser estable i resistent.
Les filades han de ser horitzontals.
No hi ha d'haver fissures.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys
un junt.
No hi poden haver elements més petits que mitja peça.
Els junts han d'estar plens de morter.
Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa d'altres condicions.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
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La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt.
El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i
rígida per distribuir uniformement les càrregues.
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Regates:
- Pendent .......................................................................................................... >= 70°
- Fondària .................................................................. <= 1/6 de l'amplària de la paret
Distància entre junts de dilatació:
- Clima marítim:
- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ....................................................... 40 m
- Dosificacions 1:6, 1:1:7 ................................................................................ 50 m
- Clima continental:
- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3 ....................................................... 30 m
- Dodificacions 1:6, 1:1:7 ................................................................................ 40 m
Toleràncies d'execució:
- Amplària de la paret .................................................................................... - 10 mm
.......................................................................................................................+ 15 mm
- Alçària parcial .............................................................................................. ± 15 mm
- Alçària total .................................................................................................. ± 25 mm
- Replanteig d'eixos parcials .......................................................................... ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems ......................................................................... ± 20 mm
- Aplomat en una planta ................................................................................ ± 10 mm
- Aplomat total................................................................................................ ± 30 mm
- Horitzontalitat de les filades ...................................................................... ± 2 mm/m
............................................................................................................... ± 15 mm/total
- Planor dels paraments (regle 2 m):
- Per a revestir .......................................................................................... ± 10 mm
- Per a quedar vist ...................................................................................... ± 5 mm
- Gruix dels junts .............................................................................................. ± 2 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc.. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa
modulació.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar la paret.
No es permetrà la continuitat dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correció de les desviacions observades a carrec del Contractista.
REFERÈNCIES:
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de
Construcción."
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
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ÀMBIT: SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
•

En cada subministrament de semibiguetes que arribi a l'obra es demanaran al contractista els
documents que permetin garantir el compliment del plec de condicions, i en particular, es
comprovaran els següents punts:
− Les semibiguetes estan legalment fabricades i comercialitzades
− El sistema disposa de l'autorització d'us.
− Porten gravades una marca que identifica al fabricant i el tipus d'element.
− Les característiques geomètriques i de l'armat de l'element resistent i les característiques
geomètriques de la peça d'entrebigat compleixen les condicions reflexades a l'autorització
d'us.
− Compatibilitat entre semibiguetes i les peces d'entrebigat.

2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
3. Especificacions
Subministrament: La semibigueta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats
entre 10 i 20 cm dels extrems i en el centre, en piles d'1,5 m com a màxim, de manera que no tinguin
contacte directe amb el terra.
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament que calgui, els esforços originats durant la seva
posada a l'obra.
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'autorització d'ús d’acord amb la normativa vigent.
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència
l'autorització administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de
gener.
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i
no s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies deteriorades, els
guerxaments, les esquerdes,les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les semibiguetes han de complir les condicions fixades
a la Instrucció EHE.
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En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes
d'exposició.
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus
pòrtland normal, amb addicions actives o putzolànic.
No s'han d'utilitzar barreges de ciment de procedència diferent.
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment, ni que afectin a
les propietats del formigó o a la protecció de les armadures front a la corrosió.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació ha de garantir la resistència adequada i la durabilitat
del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de
descompondre per l'acció dels agents exteriors a què han d'estar sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que
continguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o
sulfits.
Les peces ceràmiques han d'estar tallades a biaix de cartabó en els seus extrems per facilitar
l'entrada de formigó en els junts.
Els paraments de les peces ceràmiques col·laborants que han d'estar en contacte amb el formigó han
de tenir estries o ratlles.
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura.
L'amplària dels junts entre les peces ha de ser constant.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la semibigueta ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb
filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1.
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures
bàsiques electrosoldades.
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta.
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir
l'article 66 de l'EHE.
Als elements prefabricats en instal·lacions industrials fixes, es permès reduir les distàncies entre les
barres de l'armadura i els paraments a 15 mm.

Nombre de barres armadura bàsica inferior ............................................................. >= 2
Contrafletxa ...................................................................................................... <= 0,2% L
Fletxa lateral .................................................................................................... <= 1/300 L
Planor:
- Superfícies vistes ................................................................................. <= 5 mm/2 m
- Superfícies ocultes............................................................................. <= 20 mm/2 m
Gruix de les peces ceràmiques:
- Col.laborants ............................................................................................. >= 10 mm
- De motlle ..................................................................................................... >= 7 mm
Fondària de les estries ....................................................................................... >= 2 mm
Separació entre els junts (h: alçària de la peça) .............................................. >= 10 mm
.......................................................................... >= 1/8 h
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Resistència característica a la compressió
de les peces ceràmiques .......................................................................... >= 250 kg/cm2
Absorció específica de l'aigua (UNE 67-027) ...................................................... <= 22%
Resistència característica estimada
del formigó (Fest) al cap de 28 dies ........................................................... >= 25 N/mm2
Diàmetre dels buits del formigó ..........................................................................<= 2 mm
Fissuració .................................................................................... Sense fissures visibles
Toleràncies:
- Dimensions nominals de la secció ................................................................... + 5%
............................................................................................................................. - 2%
- Llargària ...................................................................................................... ± 30 mm
- Pas de gelosia ...................................................................................................± 5%
- Alineació lateral de les peces ceràmiques ± 3 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Control estructural i físic:
Es rebutjaran les semibiguetes que no vagin identificades o no disposin d'autorització d'us.
Control geomètric:
Es rebutjaran les semibiguetes quan s'observin irregularitats dimensionals.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
• Inspecció visual de les semibiguetes abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
danys deguts al transport.
• Inspecció visual del procediment de col·locació, amb especial atenció en el correcte recolzament
sobre el tauler dels sotapons, i el replanteig i la alineació longitudinal entre elles.
• Inspecció visual de la col·locació del suports provisionals i dels revoltons.

La separació entre les semibiguetes s'ha de regular tot presentant revoltons als extrems.
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar-se sobre l'ala inferior de la semibigueta.
La superfície de contacte entre la semibigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense
cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.
L’estintolament del sostre per a formigonar s’ha de fer d’acord amb les indicacions dels plànols de
muntatge.
Els puntals s’han de recolzar sobre taulons, si estan directament en contacte amb el terreny. Han
d’estar prou travats per a resistir les empentes horitzontals originades durant el muntatge.
El sostre, un cop executada la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el
seu pla, i ha d’estar sòlidament unit als elements de suport on s’han d’ancorar les armadures
superiors, les inferiors i les de repartiment.
Els enllaços de les semibiguetes amb els suports poden ser:
- Per penetració de la semibigueta al suport
- Per perllongació de l’armadura inferior de la semibigueta dins del suport
- Per solapament d’una armadura adossada a la semibigueta i que penetri dins del suport
Enllaç per penetració:
Les semibiguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci
disminuir la secció dels mateixos.
La llargària de penetració de la semibigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons
l'apartat 7.1.1 a) de la EF-96, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.
Enllaç per perllongació:
La llargària de penetració de l'armadura inferior de la semibigueta ha de ser la determinada
pel càlcul, segons l'apartat 7.1.1 b) de la EF-96, i que ha d'estar indicada al plànols de
muntatge.
Si la semibigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a
mínim fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament
es indirecte.
Enllaç per solapament:
La llargària del solapament de l'armadura amb la semibigueta ha de ser la llargària equivalent
a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel
càlcul, segons l'apartat 7.1.1 b) de la EF-96, i que ha d'estar indicada als plànols de
muntatge.

2. Criteris de presa de mostra
Els controls es faran segons les indicacions de la DF
3. Especificacions
Per a començar el muntatge del sostre la DF ha d'aprovar els plànols de muntatge.
La disposició dels nervis, la separació entre eixos i les zones sense revoltons per a massissar, han de
ser els indicats a la D.T. amb les modificacions acceptades per la DF
Les semibiguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
S'han de recolzar pels extrems i en llargàries inferiors a 1,5 m sobre els sotaponts.
Les semibiguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer
malbé.
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No ha d’haver peces d’entrebigat a les zones de trobada del sostre amb els elements de suport, per
tal de permetre el massissat en aquests trams.
La llargària mínima del massissat ha de ser la indicada als plànols de muntatge, d’acord amb el
càlcul, i sempre més gran de 10 cm.
En cas de recolzaments indirectes per solapament, aquesta llargària serà el valor més gran de la
llargària de penetració de l’armadura solapada i de la llargària de solapament d’aquesta armadura
amb la bigueta.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la
unió entre aquest i la semibigueta.
Si el sostre te més d’un tram i els nervis s’han calculat amb continuitat, els nervis s’han de disposar
enfrentats.
Si els trams tenen els nervis en direccions perpendiculars, no ha d’haver peces d’entrebigat entre les
primeres semibiguetes parel·leles al suport, en el tram corresponent, per tal de permetre el massissat
d’aquest espai, amb la finalitat d’absorbir l’esforç de compressió de la part inferior del sostre.
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Als extrems de les semibiguetes s’ha de col·locar una armadura superior per tal d’absorbir el moment
negatiu. Aquesta armadura ha d’estar formada com a mínim, per una barra per nervi. La llargària i el
diàmetre han de ser els indicats a la documentació de muntatge del sostre.

ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
CONTROL DE MATERIALS

Toleràncies d'execució:
- Distància entre els eixos de les semibiguetes .............................................. ± 5 mm
- Desviació d’eixos de nervis enfrentats ... < distància entre testes de semibiguetes
......................................................................................................... < 5 cm, en voladius
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 8.2.2 de la EHE:
- En classe d'exposició I............................................................................. <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H ............................................................... <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F ........................................................ <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qa, Qb, Qc .................................................... <= 0,1 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de
les semibiguetes i dels revoltons.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
REFERÈNCIES:
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado
o Pretensado"
EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”

1. Operacions de control
• Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les
peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc.
Controls de fabricació
La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la
campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat
tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o
mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la
producció, es realitzaran els controls següents:
• Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i
d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.
• Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a
cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les
disconformitats.
• Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.
• Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les
peces del lot.
• Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls.
• Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les
peces.
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la
fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats.
Controls de recepció a obra
Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:
• Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot,
incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i
altres que justifiquin a’adequació del producte a les exigències del plec de condicions.
• Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc.
• Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
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2. Criteris de presa de mostra
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
3. Especificacions
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i
recolzament han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T).
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni
estar sotmeses a càrregues imprevistes.
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del
projecte.
Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta
autorització s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents.
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques
corresponents a la designació segons l'autorització d'ús.

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i
identificacions corresponents.
Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les
Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula
l’execució de les obres.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1.Operacions de control
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
• Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys
deguts al transport.
• Replanteig de la situació de les peces.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures
passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i
en les prescripcions tècniques particulars del projecte.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la
intrucció EHE.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes
d'exposició.
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus
pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5.
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment
d’altres tipus requereix una justificació especial.
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o
que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i
durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.
No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin
compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies):
- Superfícies vistes .................................................................................<= 5 mm/2 m
- Superfícies ocultes ............................................................................ <= 20 mm/2 m
A13-68

• Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
• Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.
• Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.
• Inspecció visual de la unitat acabada.
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es faran segons les indicacions de la DF
3. Especificacions
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el
mètode i mitjans auxiliars previstos.
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustarse a les prescripcions del projecte i/o fabricant.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda
antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques.
Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T.
Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars):
- Replanteig en planta ................................................................................... ± 20 mm
- Nivell ............................................................................................................. ± 10mm
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∗

4. Interpretació dels 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 defectes d'execució.

∗
∗

REFERÈNCIES:
EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”

∗
∗

CONTROL DE MATERIALS

∗
∗

1. Operacions de control

∗
∗

• Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.

∗
∗

• Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats
dels assaigs següents:
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Consistència (UNE 48-076).
Temps d’assecatge (UNE 135-202).
Matèria fixa (UNE 48-087).
Contingut en lligant (UNE 48-238).
Contingut en pigment (UNE 48-178)
Densitat relativa (UNE 48-098).
Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució).
Resistència al sagnat (UNE 135-201 12.84)
Aspecte.
Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2).
Factor de lluminància (UNE 48-073 /2).
Poder de cubrició (UNE 48-081).
Flexibilitat (MELC 12.93)
Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94)
− Termoplàstics, (mostra: un sac original):

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Densitat relativa (UNE 48-098).
Punt de reblaniment (UNE 135-222).
Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12)
Temps d’assecatge (UNE 135-202)
Contingut en lligant (UNE 48-238)
Contingut en pigment (UNE 48-178)
Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2)
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Densitat relativa (UNE 48-098).
Temps d’assecatge (UNE 135-202)
Contingut en lligant (UNE 48-238)
Contingut en pigment (UNE 48-178)
Aspecte.
Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2)
Factor de lluminància (UNE 48-073 /2).
Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144)
Envelliment artificial (UNE 48-251)
− Microesferes, (mostra: un sac original):

∗

− Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original):

Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818)
Resistència al flux (UNE 135-223)
− Plàstics, (mostra: un envàs original):

∗

ÀMBIT: PINTURES EN MARQUES VIALS

Factor de lluminància (UNE 48-073 /2).
Estabilitat al calor (UNE 135-221).
Envelliment artificial (UNE 48-251)

∗

Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282).
Índex de refracció (UNE 135-283).
Resistència a agents químics (UNE 135-284)
Granulometria (UNE 135-285).

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als
àlcalis (UNE 48-144).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’inici 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.
2. Criteris de presa de mostra
La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà d’acord a les
indicacions de la norma UNE 135-200 (2). En el cas de microesferes, els criteris correspondran a la
UNE-EN-1423.
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 màquina, 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.
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.
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En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.

Característiques de la pel·lícula seca:

3. Especificacions

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 contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les
empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents
acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas.
Els materials a utilitzar en marques vials compliran les característiques de la norma UNE 135-200.
Els requeriments essencials que han de tenir les marques vials, respecte a visibilitat nocturna,
visibilitat diürna i resistència al lliscament, han d’estar garantides pel fabricant segons UNE 135-200,
especificant el tipus, classe i nivell de la marca vial.
Les marques vials es poden executar amb pintures convencionals, termoplàstics d’aplicació en calent
o plàstics d’aplicació en fred (UNE 135-200 /2)

Aspecte ............................................................... Uniforme, sense grans ni desigualtats
Color (UNE 48-073 /2) .............. Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1)
Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor β) .............................................. >= 0,85
Poder de cubrició (UNE 48-081) ........................................................................ >= 0,95
Flexibilitat (MELC 12.93) ......................................................................................... bona
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91) .................................................. bona
Envelliment artificial (UNE 48-251)
- Variació del factor de lluminància..................................................................... <= 0,05
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144)
- Variació del factor de lluminància..................................................................... <= 0,03

- Pintures convencionals
Valoració global de la pintura:
Característiques de la pintura líquida:
El color de la pintura líquida serà blanc, propi dels pigments utilitzats a la seva composició.
El contingut de pigment i lligant (UNE 48-178 i UNE 48-238) no ha de ser inferior al 12 i 16 % en pes
respectivament. Si el lligant és exclusivament acrílic, aquests percentatges podran baixar fins al 10 i
14 % respectivament, sempre expressats respecte al pes total de la pintura. El pigment estarà
constituït per diòxid de titani.
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
homogeneïtzat, sense que apareguin pigments flotant sobre la superfície
Ha de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.

Valor del coeficient W1 (PG 3/75 Art.278.5.3) ..................................................... >= 8,5
Cap assaig del grup b) de l'article 278.5.1.2, del PG 3/75, podrà tenir qualificació nul·la.
- Termoplàstics d’aplicació en calent
El material fos no presentarà despreniment de fums tòxics o perillosos.
Estarà constituït per:
− Substàncies minerals naturals de color blanc i granulometria adequada per
aconseguir la màxima compactació, com ara sorra sil·lícica, quars o calcita.
− Pigment de diòxid de titani, amb incorporació, si és el cas, d’un estenedor.
− Aglomerant format per una o més resines termoplàstiques, naturals o sintètiques.
− Microesferes de vidre

Consistència (UNE 48-076) .........................................................................80 -100 K.U.
Temps d'assecatge (UNE 135-202) ................................................................ <= 15 min

La proporció de cada component estarà especificada en el certificat del fabricant.

Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant:

Característiques generals del material:

Matèria fixa (UNE 48-087) ......................................................................................± 2 %
Densitat relativa (UNE 48-098) ...............................................................................± 2 %
Contingut en lligant (UNE 48-238) ..........................................................................± 2 %
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ...............................................± 2 %

Es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada.

Estabilitat dins l'envàs (UNE 48-083) (augment de consistència) ...................<= 5 K.U.
Estabilitat a la dilució ........................................................................................... >= 15%
Resistència al sagnat (UNE 135-201) .................................................................>= 0,95

A13-70

Densitat relativa (UNE 48-098)................................................................... 2 ± 0,2 g/cm3
Punt de reblaniment (UNE 135-222) ..................................................................>= 95 ºC
Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) .............................................>= 235 ºC
Temps d’assecatge........................................................................................... Instantani
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Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant:
Contingut en lligant (UNE 48-238) .......................................................................... ± 2 %
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) .............................................. ± 2 %

- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144)
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,03
- Microesferes de vidre

Característiques del material aplicat:
Color (UNE 48-073 /2) ..............Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1)
Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor β) ............................................... >= 0,80
Estabilitat al calor (UNE 135-221)
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,05
Envelliment artificial (UNE 48-251)
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,05
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1
Resistència a l’abrasió (pèrdua en pes)(MELC 12.130) .................<= 500 mg (100 rev.)
Resistència al flux (UNE 135-223) ...................................................................... <= 20 %
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144)
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,03

Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant,
normalment pintura, per mitja d'un sistema de premescla, postmescla o combinació d’ambdós
sistemes.
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.
Microesferes defectuoses (UNE 135-282) .......................................................... <= 10%
Índex de refracció (UNE 135-283) ........................................................................ >= 1,5
Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) (UNE 135-284) .................. < 4,5 cm3
Resistència als àcids (UNE 135-284) ............................................................. Inalterable
Resistència a una solució 1N de
clorur càlcic (UNE 135-284) .................................................. Sense alteració superficial
Granulometria (UNE 135-285):
Tamís UNE
0,80
0,63
0,50
0,32
0,250
0,125

- Plàstics d’aplicació en fred
El material és el resultat de la barreja de dos components, que com a conjunt, han de complir les
següents característiques:

% en pes que passa
100
90-100
75-95
20-50
0-25
0-2

Components:
4. Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment
La pintura, un cop preparada, es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada. El
color ha de ser blanc, propi dels components que la formen.
Conservació dins l’envàs (6 mesos)
Temps d’assecatge (UNE 135-202)

Sense alteracions apreciables
<= 45 minuts
<= 30 minuts (paviments rígids)

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-se el subministrament si
els dos resultats són satisfactoris.

Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant:
CONTROL D’EXECUCIÓ
Densitat relativa (UNE 48-098) ............................................................................... ± 2 %
Contingut en lligant (UNE 48-238) .......................................................................... ± 2 %
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) .............................................. ± 2 %
Característiques de la pel·lícula seca:

1. Operacions de control
• 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...

Aspecte ............................................................... Uniforme, sense grans ni desigualtats
Color (UNE 48-073 /2) ..............Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1)

• Aprovació del sistema d’aplicació per part de la DF

Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor β) ............................................... >= 0,80
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91) ................................................. bona
Envelliment artificial (UNE 48-251)
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,05

• Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
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• Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
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• Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de
pintura i microesferes (UNE 135-274), 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.
• Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un
sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:
− Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30,
180 i 730 dies de la seva aplicació.

un material de color negre a ambdós costats i amb una amplada aproximadament igual a la meitat de
la corresponent a la marca vial.
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.
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.
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 màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de
deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.

2. Criteris de presa de mostra
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.
3. Especificacions
La DF podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps compres entre la fabricació i la posta
en obra superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions
d’emmagatzematge no siguin adients.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la DF Quan
no existeixi cap referència adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), continua o
discontinua o bé mitjançant tants punts com es considerin necessaris, separats entre sí per una
distància no superior a 50 cm.
No es pot començar a pintar fins que la DF disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i de les
microesferes fet per un laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les especificacions del plec
de condicions.
No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC la
temperatura de gebrada. Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la temperatura ambient
no estigui compresa entre 5 i 40 ºC, o si la velocitat del vent supera els 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les
senyalitzacions auxiliars. Les màquines per a executar el pintat de les marques han de disposar de
comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació de pintura executada.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament
seca.
La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial
existent); en cas contrari, s’efectuarà el tractament superficial adient.
Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la màquina
de neteja.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
S’hauran d’eliminar en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si el factor de
luminància del paviment supera el valor 0,15 (UNE-EN-1436), es vorejarà la marca vial a aplicar amb
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Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés d’assecat.
Es tindrà especial cura de que les marques vials aplicades no siguin, en cap circumstància, la causa
de formació d’una pel·lícula d’aigua sobre el paviment.
Característiques esencials:
Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270):
- Dins dels primers 30 dies ............................................................. >= 300 mcd/lx m2
- Als 6 mesos de l'aplicació ............................................................ >= 200 mcd/lx m2
- Als 2 anys de l’aplicació ............................................................... >= 100 mcd/lx m2
Factor de lluminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1):
- Sobre paviment bituminos ............................................................................ >= 0,30
- Sobre paviment de formigó .......................................................................... >= 0,40
Valor SRT (UNE-EN-1436) ........................................................................................... 45
Altres característiques:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1)
- Dins dels primers 30 dies ............................................................................... >= 2,3
- Als 12 mesos de l'aplicació ............................................................................ >= 1,9
- Als 18 mesos de l’aplicació ............................................................................ >= 1,7
- Condició general ............................................................................................ >= 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ......................................................... >= 0,45
Grau de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271):
- Línies d'eix .................................................................................................. <= 20 %
- Separació de carrils .................................................................................... <= 20 %
- Vora calçada .............................................................................................. <= 15 %
Al llarg de la vida útil...................................................................................... <= 30 %
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ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Dosificació:

REFERÈNCIES:

El fabricant indicarà la dosificació per tal de complir les condicions indicades al plec. Com a criteri

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
UNE 135-200-94 (2) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas
viales. Características y métodos de ensayo. Parte 2: Materiales. Precualificación e identificación."
UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Microesferas
de vídrio. Características y métodos de ensayo".
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales"

general, en el cas de pintures convencionals, la dosificació serà de 720 g/m2 (± 10%) en pintura, i 480
g/m2 (± 15%) en microesferes de vidre per a ferms flexibles. En ferms rígids, la dosificació de pintura
s’augmentarà fins a 1000 g/m2. En el cas de termoplàstics, la dosificació per tal d’aconseguir un gruix
mínim de 1,5 mm, serà entre 2,8 i 3,2 kg/m2, amb un contingut mínim de microesferes d’un 25 %.
Finalment, en el cas de materials plàstics d’aplicació en fred, la dosificació serà tal que permeti obtenir
marques de gruix mínim igual a 1,5 mm, si l’aplicació és manual, i de 0,35 mm si és mecànica, amb
una proporció de microesferes que permeti obtenir el valor de retrorreflexió exigit.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ......................................................................................................± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes ................................................................ - 0%
............................................................. + 12%

ÀMBIT: VORADES DE FORMIGÓ
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que hauran de figurar,
com a mínim, els següents conceptes:
• Marca o referència, i dosificació dels materials consumits.
• Tipus i dimensions de la marca vial.

• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
− Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE
127-025) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

• Localització i referenciació sobre el paviment de las marques vials aplicades.
• Data d’aplicació.
• Temperatura i humitat relativa al començament i a la meitat de la jornada.
• Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en la durabilitat i/o característiques
de la marca vial aplicada.
La garantia mínima de les marques vials executades amb els materials i dosificacions especificades
en el projecte, serà de 2 anys contats des de la data d’aplicació.
4. Interpretació de resultats i actuació 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 indicacions del plec, amb les toleràncies
indicades a la norma UNE 135-200 (2).

− Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026
• Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal
de realitzar els següents assaigs:
− Resistència a flexió (UNE 127-028)
− Absorció d’aigua (UNE 127-027)
− Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83302, 83-303 i 83-304)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
2. Criteris de presa de mostra

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han
de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió
dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin,
en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als
especificats.
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Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127025.
3. Especificacions
Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al
plec de condicions i a la norma UNE 127-025.
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Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar obtingudes per
un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de
grandària màxima, aigua, i eventualment additius.
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.
Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.

CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada.
• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.

Llargària ........................................................................................ segons UNE 127-025
Pes específic ........................................................................................... >= 2300 kg/m3

• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
2. Criteris de presa de mostra

Resistència a flexió (UNE 127-028)
Classe R 5,5
Valor mitjà ............................................................................. >= 55 Kp/cm2
Valor unitari ........................................................................... >= 44 Kp/cm2
Classe R 7
Valor mitjà ............................................................................. >= 70 Kp/cm2
Valor unitari ........................................................................... >= 56 Kp/cm2
Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027):
- Valor mitjà .................................................................................................. <= 9,0%
- Valor unitari ................................................................................................ < 11,0%
Resistència a la compressió .................................................................... >= 400 kg/cm2
Gelabilitat ............................................................................................ Inherent a ± 20°C
Toleràncies:
- Llargària ....................................................................................................... ± 5 mm
- Amplària ....................................................................................................... ± 3 mm
- Alçària .......................................................................................................... ± 5 mm

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF
3. Especificacions
Base de formigó:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

Amplada de la base de formigó .............................................. gruix de la vorada + 5 cm
Gruix de la base de formigó .................................................................................... 4 cm

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.

Vorada

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no
compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces
cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a
l’especificat.
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La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes,
i s’ha d’ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Pendent transversal .............................................................................................. >= 2%
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ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Toleràncies d'execució:
- Replanteig .......................................................................± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell .......................................................................................................... ± 10 mm
- Planor ................................................................................................... ± 3 mm/3 m

ÀMBIT: RIGOLES DE PECES DE MORTER
CONTROL DE MATERIALS

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

1. Operacions de control

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF

• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
− Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE
127-001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.

REFERÈNCIES:
PG 3/75 amb les corresponents modificacions
UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación,
características, designación, marcado y control de recepción.”

− Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE
127-001
• Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs:

∗

− Sobre 3 mostres de 3 peces:
Absorció d’aigua (UNE 127-002)
Gelabilitat (UNE 127-004)
Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003)

∗

− Sobre 3 mostres de 3 peces:
Resistència al xoc (UNE 127-007)

∗
∗

∗
∗

− Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna:
Resistència a flexió (UNE 127-006)
Estructura (UNE 127-001)

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
2. Criteris de presa de mostra
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127001.

3. Especificacions
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme a
les especificacions del plec de condicions.
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Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes
i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ........................................................................ <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció ...................................................................................... >= 50 kg/cm2
- Dors a tracció ...................................................................................... >= 40 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 127-004) ............ Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions.................................................................................................... ± 1 mm
- Gruix .............................................................................................................. ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ......................................... ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes....................................................................................... ± 0,4 mm
- Balcaments................................................................................................. ± 0,5 mm
- Planor ......................................................................................................... ± 0,4 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si
ambdues resulten conformes a l’especificat.

3. Especificacions
Base de formigó:
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
Rigola
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a
tocar i correctament alineades.
S'han d'ajustar al traçat previst.
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ....................................................................... ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell ............................................................................................................ ± 10 mm
- Planor ..................................................................................................... ± 4 mm/2 m

CONTROL D’EXECUCIÓ

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

1. Operacions de control

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF

• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de rigola.

REFERÈNCIES:

• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en
obra."

2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF
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ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ÀMBIT: PANOT PER A VORERES

3. Especificacions

CONTROL DE MATERIALS

Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats.
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes
rectes a la cara plana.
No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix.

1. Operacions de control
• En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
− Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE
127-001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
− Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001
• Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs:

∗

− Sobre 3 mostres de 3 peces:
Absorció d’aigua (UNE 127-002)
Gelabilitat (UNE 127-004)
Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003)

∗

− Sobre 3 mostres de 3 peces:
Resistència al xoc (UNE 127-007)

∗
∗

∗
∗
∗

− Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna:
Resistència a flexió (UNE 127-006)
Estructura (UNE 127-001)
Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra)

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
2. Criteris de presa de mostra
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127001.

Gruix de la capa fina ......................................................................................... >= 6 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ....................................................................... <= 7,5%
Resistència al desgast (UNE 127-005) ............................................................. <= 3 mm
Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció .................................................................................... >= 55 kg/cm2
- Dors a tracció ..................................................................................... >= 35 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 127-003) ........... Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions ................................................................................................... ± 0,2%
- Gruix ................................................................................................................ ± 8%
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ....................................... ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes ......................................................................................... ± 0,1%
- Balcaments ............................................................................................... ± 0,5 mm
- Planor ........................................................................................................... ± 2 mm
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20%
de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si
ambdues resulten conformes a l’especificat.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
• Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
• Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
• Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
• Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
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REFERÈNCIES:
2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF

PG 3/75 amb les corresponents modificacions
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en
obra."

3. Especificacions
Base de formigó

ÀMBIT: PAVIMENTS I ESGLAONS DE PEDRA NATURAL

El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu
defecte, els indicats per la DF.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó.
Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies.

CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control
• Inspecció visual del material en cada subministrament.
• Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000
peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat:

Col·locació del panot
−

Pes específic (UNE 7-067)

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació.
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48h a l'hivern.

−

Coeficient de saturació

−

Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002)

−
−

Coeficient de dilatació tèrmica
Mòdul d'elasticitat

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

−

Porositat aparent

−

Duresa al ratllat (Mohs):

−

Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245)

−
−

Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
Gelabilitat (UNE 7-062)

−

Resistència a la flexió

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests
junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Pendent transversal .............................................................................................. >= 2%
Gruix de la capa de sorra (si hi ha) ........................................................................ 3 cm.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig .................................................................................................. ± 10 mm
- Nivell ........................................................................................................... ± 10 mm
- Planor .................................................................................................... ± 4 mm/2 m
- Alineació de la filada ............................................................................. ± 3 mm/2 m
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista
• Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:
⋅

Gruix

⋅

Angles

⋅
⋅

Planor
Rectitud d'arestes

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF
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2. Criteris de presa de mostra
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
3. Especificacions
Llosa de pedra natural per a col.locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.), de gruixos
compresos entre 15 i 80 mm.
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport.
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats
provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser
planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les
arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF
Pes específic (UNE 7-067):
- Pedra de gres ................................................................................... >= 2400 kg/m3
- Pedra calcària ................................................................................... >= 2000 kg/m3
- Pedra granítica ................................................................................. >= 2500 kg/m3
Coeficient de saturació ........................................................................................ >= 47%
Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002):
- Pedra de gres .............................................................................................. <= 4,5%
- Pedra calcària ................................................................................................. <= 2%
- Pedra granítica ............................................................................................ <= 1,4%
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Absorció d'aigua, en pes:
- Pedra de gres .............................................................................................. <= 0,5%
- Pedra calcària ................................................................................................. <= 2%
- Pedra granítica............................................................................................. <= 0,2%
Coeficient de dilatació tèrmica .................................... 6 x 10 E - 6 - 12 x 10 E - 6 mm°C
Mòdul d'elasticitat ..................................................................... 100000 - 500000 kg/cm2
Porositat aparent ................................................................................................. <= 0,4%
Duresa al ratllat (Mohs):
- Pedra de gres o Pedra calcària ......................................................................... >= 3
- Pedra granítica................................................................................................ >= 6,5
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) ......................................................................... < 1,2%
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta):
- Pedra de gres ................................................................................... >= 250 kg/cm2
- Pedra calcària ................................................................................... >= 400 kg/cm2
- Pedra granítica.................................................................................. >= 800 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 7-062) .............................................................................. Ha de complir
Resistència a la flexió:
- Pedra de gres ..................................................................................... >= 50 kg/cm2
- Pedra calcària ..................................................................................... >= 70 kg/cm2
- Pedra granítica.................................................................................... >= 80 kg/cm2
Toleràncies:
- Gruix.............................................................................................................. ± 2 mm
- Diferència de llargària entre les arestes ....................................................... ± 2 mm
- Angles ................................................................................................................. ± 1°
- Rectitud d'arestes .......................................................................................... ± 0,1%
- Planor ............................................................................................................. ± 0,3%
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de
quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCARIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal.lina d'origen sedimentari constituïda
bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANITICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal.lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament
per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
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Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en
una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-se el conjunt,
quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els resultats
obtinguts sobre las 10 peces resultin satisfactoris.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
•

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

•

Replanteig inicial.

•
•

Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
Humectació de la solera.

•

Col·locació de les peces, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.

•

Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts.

•

Neteja de l'excés de beurada.

•
•

Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
Control de planeïtat.

2. Criteris de presa de mostra
Els controls es faran segons les indicacions de la DF
3. Especificacions

Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
Les peces s'han de col.locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
El paviment no ha de presentar peces trencades, escantonades, tacades ni d'altres defectes
superficials.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. Han de
quedar col.locades a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%.
En paviments col·locats amb morter, s'han de respectar els junts propis del suport.
Junts entre les peces:
- Peces rejuntades amb morter .................................................................... >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada .............................................................. <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell ............................................................................................................ ± 10 mm
- Planor ..................................................................................................... ± 4 mm/2 m
- Planor de les celles ....................................................................................... ± 2 mm
- Rectitud dels junts ..................................................................................± 3 mm/2 m
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.

Formació de paviment amb peces de pedra natural.
S'han considerat les formes de col.locació següents:
- Sobre llit de sorra i rejuntats amb morter
- Amb morter
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació.
PAVIMENTS COL·LOCATS SOBRE LLIT DE SORRA I REJUNTATS AMB MORTER:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al
llit de sorra.
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
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ÀMBIT: TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS

CONTROL D’EXECUCIÓ

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de Control

1. Operacions de control

Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les següents:

Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents:

• Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra.
• Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:

• Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits.

− Soportació

• Control de la documentació tècnica subministrada

− Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
− Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions

• Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
• Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar identificació a tubs i accessoris).
• Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats.

− Distància a altres elements i conduccions.
• Realització de proves d’estanqueitat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a
instal·lacions d’aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas.
• Realització de proves d’estanqueitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

2. Criteris de presa de mostra

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats.

Es comprovarà per mostreig a cada recepció.

2. Criteris de presa de mostra

3. Especificacions

Es comprovarà globalment la instal·lació.

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:

3. Especificacions

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per canalitzacions
subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l’evacuació i desguassos.
UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a pressió, freda i
calenta.
UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè per a
conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades.
UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de
distribució de combustibles gasosos.
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent:
− Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua.
− Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.
− Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius o comercials.
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció
d’obra.

Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.
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Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

ÀMBIT: CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI
CONTROL DE MATERIALS

2. Criteris de presa de mostra
1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents:

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

• Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de
rutina exigits a totes les partides.

3. Especificacions

• Control de la documentació tècnica subministrada

Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents.

• Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
• Control final d’identificació
• Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en
la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
• Assaigs:
A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o
alumini i les normes aplicables en cada cas:
ASSAIG

NORMA

Rigidesa dielètrica

Documentació fabricant

Resistència d’aïllament

Documentació fabricant

Resistència elèctrica dels conductors

UNE 20003
UNE 21022

Control dimensional

Documentació fabricant

Extinció de flama

UNE 20432

Densitat de fums

UNE 21172

Despreniment d'halògens

UNE 21147

UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques
UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics.
UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics
UNE 21022 Conductors de cables aïllats
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec
UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT
UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc
UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió
UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics
4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
CONTROL D’EXECUCIÓ
1. Operacions de control
Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents:

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels
conductors corresponguin a l’assaig especificat.
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EXIGIT A RECEPCIÓ

• Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors
• Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte
• Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes

ASSAIG

EXIGIT AL FABRICANT

Rigidesa dielèctrica

100%

• Verificar l’ús adequat dels codis de colors

Resistència d’aïllament

100%

Resistència elèctrica dels
conductors

100%

• Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
• Assaigs:

Control dimensional

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

Extinció de flama

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

ASSAIG

NORMA

Densitat de fums

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

Resistència d’aïllament

REBT>1000 Ù/V, minim 0,25 MÙ

Despreniment d'halògens

1 assaig per tipus (*)

1 assaig per tipus (*)

Rigidesa dielèctrica

REBT

Caiguda de tensió

REBT < 3% Enllumenat, 5% Força

• Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
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2. Criteris de presa de mostra

ÀMBIT: ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables

CONTROL DE MATERIALS

3. Especificacions

1. Operacions de Control
• Recepció dels certificats de garantia del fabricant.
• Inspecció visual del material a la seva recepció.
• Comprovacions geomètriques i de dimensions.

Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i
el REBT.

• Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
2. Criteris de presa de mostra

4.

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
3. Especificacions
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció
d’Obra.

El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment
de les característiques exigides a la documentació tècnica.
Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials.
No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que
puguin influir a les característiques mecàniques
Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la seva
correcta col·locació, funcionament i/o utilització.
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de ser
uniforme per tota la superfície. Les fonts estaran pintades amb pintura metàl·lica resistent a la
oxidació
L’operació de desmuntage d’elements per al manteniment normal s’ha de poder fer amb l’ajuda
d’eines ordinàries.
Les parts amb contacte amb l’aigua, en el cas de les fonts, han de ser de materials que no puguin
contaminar·la. La connexió amb l’aigua s’ha de poder fer amb facilitat i un cop situada la font en el
seu lloc definitiu.
El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada caixa
portarà de forma indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instal·lació i muntatge.
L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es deformin les unitats i
en llocs protegits d’impactes.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o
que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent.
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CONTROL D’EXECUCIÓ
ÀMBIT: SUBMINISTRE DE PLANTES
1. Operacions de Control
CONTROL DE MATERIALS
• Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació.
• Replanteig de la ubicació.
• Inspecció visual dels elements col·locats.

1. Operacions de Control

• Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

• Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
• Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec

2. Criteris de presa de mostra:

• Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas).

Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DF.

2. Criteris de presa de mostra.

3. Especificacions

Es seguiràn les instruccions que en cada cas, determini la DF.

El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, a la
posició prevista en el projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar ben fitxats al
seu suport. Un cop col·locats, aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes
visibles

3. Especificacions

Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests s’hauran
de formigonar a una temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja. L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h
després de la seva col·locació.
Un cop col·locats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles

Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat.
L’espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment.
El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida de la planta.
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i
mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

Si hi han zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament.
Les arrels hauràn de donar com a mínim una volta a la seva base.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació:
Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats.
REFERÈNCIES:
No hi ha normativa de compliment obligatori

-

Guia fitosanitària corresponent
Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte
Procedència comercial del material vegetal
Assenyalada la part nord de la planta al viver

Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre.
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense
ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà d’estar intacte, compacte i ple
d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta
protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. Finalment, quan és protegit amb guix, aquesta
protecció haurà de constituir una envoltant de guix compacte.
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Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques adients a
l’espècie i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La planta no
ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor.

1. Operacions de Control
• Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
• Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el transport i
subministrament; per això s’ha de col.locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat nebulitzadores.

• Inspecció visual de l’unitat acabada.
2. Criteris de presa de mostra:

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir també la
part aèria de la planta.
Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF. S’ha
d’habilitar una rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint·la amb palla, sauló o algu material porós
que s’ha d’humitejar degudament. S’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe.
Les plantes han d’emmagatzermar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal
manera que possibiliti un control i verificació continuat de les existències.
Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant el seu
transport i la seva manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats
nebulitzadores. Si no es pot plantar immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat
adequades
El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o en caixes.
Aquestes hauran de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Es seguràn els criteris que en cada cas , indiqui la DF.
3. Especificacions
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al
cultiu, estat fitosanitàri, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S’ha
d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
Previament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superficie que ha de rebre
la planta.
En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar neta, no ha de
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:

-

Génere, espècie i varietat
Qualitat i poder germinatiu
Nom del subministrador
Data de caducitat

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.
REFERÈNCIES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. Només es poden
portar a peu d’obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esqueixos que es puguin plantar en
una jornada.
Només es pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una jornada.
Quan és subministrat en rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han de col·locar creuats per
capes.
Les barrejes de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc protegit de les
inclemències atmosfèriques, sec i ventilat.
Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de condicions
corresponent.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de
garantia corresponents.
CONTROL D’EXECUCIÓ
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TERMINI (dies)
4. ANNEX 1:

Temps de Realització dels Assaigs

Codi

NomComplet

Norma

min

max

TERMINI (dies)

BV13TL0W

NETEJA SUPERFICIAL

NLT 172-86

1

2

BV13XX01

PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA

UNE 7-067-54

3

4

BV13XX03

RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA

6

7

BV13XX04

ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS

10

11

BV142102

RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT

UNE 80-101-91 1M

1+EDAT

1+EDAT

BV143102

RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS

UNE 80-101-91 1M

1+EDAT

1+EDAT

BV144102

RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS

UNE 80-101-91 1M

1+EDAT

1+EDAT

BV145102

RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS

UNE 80-101-91 1M

1+EDAT

1+EDAT

BV146103

TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE VOLUM

UNE 80-102-88

2

3

BV147104

FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE BLAINE)

UNE 80-122-91

1

2

BV148104

FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC

UNE 80-122-91

2

3

BV149105

FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN HUMIT

UNE 80-108-86

1

2

BV14B107

CALOR D'HIDRATACIÓ

UNE 80-118-86 EXP

3

4

BV14C108

HUMITAT

UNE 80-220-85

1

2

BV14D109

PÈRDUA PER CALCINACIÓ

UNE 80-215-88

3

4

BV14E109

RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. DE SODI)

UNE 80-215-88

3

4

BV14F109

RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I HIDROX. POTAS.)

UNE 80-215-88

3

4

BV14G109

CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT COM A SO3)

UNE 80-215-88

3

4

BV14H10A

CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD)

UNE 80-217-91

1

2

BV14J109

CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. IODOMÈTRIC)

UNE 80-215-88

1

2

BV14K109

CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI

UNE 80-215-88

1

2

BV14L10B

CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE

UNE 80-243-86

1

2

BV14M20C

PUTZOLANITAT (8 dies)

UNE 80-280-88

9

10

BV14N20C

PUTZOLANITAT (15 dies)

UNE 80-280-88

16

17

BV172201

CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC)

NLT 123-84

1

2

BV17230B

CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ BITUMINOSA)

NLT 137-84

1

2

BV173102

PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.)

NLT 124-84

1

2

BV174103

PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA

NLT 125-84

1

2

BV175204

PÈRDUA PER ESCALFAMENT

NLT 128-91

1

2

BV177206

SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS

NLT 130-84

1

2

BV179108

DUCTILITAT

NLT 126-84

1

2

BV17A209

ÍNDEX DE PENETRACIÓ

NLT 181-88

1

2

BV17D10D

PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS

NLT 182-84

1

2

BV17F30F

CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES

NLT 194-84

1

2

Codi

NomComplet

Norma

min

max

BV112101

DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH)

UNE 7-234-71

1

2

BV113102

CONTINGUT DE SULFATS

UNE 7-131-58

1

2

BV114103

CONTINGUT DE CLORURS

UNE 7-178-60

1

2

BV115104

DET. QUALITATIVA D'HIDRATS DE CARBONI

UNE 7-132-58

1

2

BV116105

CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I GREIXOS

UNE 7-235-71

1

2

BV117107

CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES

UNE 7-130-58

1

2

BV123L03

HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE

NLT 359-87

1

2

BV124B05

DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (SORRES)

NLT 154-92

2

3

BV124C04

DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ (GRAVES)

NLT 153-92

2

3

BV132101

TERROSSOS D'ARGILA

UNE 7-133-58

1

2

BV133202

PARTÍCULES TOVES

UNE 7-134-58

1

2

BV134103

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (GRANULAT)

UNE 7-139-58

1

2

BV134A0M

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS MINERAL)

NLT 151-89

1

2

BV135104

CONTINGUT DE FINS

UNE 7-135-58

1

2

BV136105

PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC

UNE 7-244-71

1

2

BV137206

COEFICIENT DE FORMA

UNE 7-238-71

1

2

BV138207

ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES)

UNE 83-134-90

3

8

BV13830J

ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES)

UNE 83-133-90

3

8

BV139208

COEFICIENT DE LOS ÁNGELES

UNE 83-116-90

2

3

BV13A10A

COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3)

UNE 83-120-88

3

4

BV13B20B

REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI

UNE 83-121-90

3

4

BV13C20C

ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (GRAVES)

UNE 7-136-58

6

7

BV13C30C

ESTABILITAT ENFRONT SULFATS (SORRES)

UNE 7-136-58

6

7

BV13E30E

MATÈRIA ORGÀNICA

UNE 7-082-54

1

2

BV13F30F

EQUIVALENT DE SORRA

UNE 83-131-90

1

2

BV13H30H

COEFICIENT DE FRIABILITAT

UNE 83-115-89 EXP

1

2

BV13JB0K

COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT

NLT 174-93

3

4

BV13KB0L

ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES

NLT 354-91

1

2

BV13NA0R

DENSITAT APARENT (POLS MINERAL)

NLT 157-94

1

2

BV13NB0Q

DENSITAT APARENT (GRANULAT)

NLT 156-94

1

2

BV13QD0T

ÍNDEX D'ADHESIVITAT

NLT 355-93

1

2

BV13RA0U

COEFICIENT D'EMULSIVITAT

NLT 180-74

1

2
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TERMINI (dies)

TERMINI (dies)

Codi

NomComplet

Norma

min

max

Codi

NomComplet

Norma

min

max

BV17G30G

RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.)

NLT 139-84

1

2

BV21AC0B

EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 75x220 mm

UNE 83-304-84

3

4

BV17XX02

ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN BETUM

NLT 124-84

1

3

BV21BC0B

EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 100x250 mm

UNE 83-304-84

3

4

BV17XX03

RECUPERACIÓ ELÀSTICA

NLT-329

1

2

BV21CC07

EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 150x350 mm

UNE 83-304-84

3

4

BV1D2202

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS)

UNE 7-376-75

1

2

BV21XX03

SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM PROJ.

UNE 83-605-91

2+EDAT

2+EDAT

BV1D2402

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú)

UNE 7-376-75

1

2

BV222103

CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE REFERÈNCIA

UNE 83-811-92 EXP

1

2

BV1D3203

% MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 UNE

UNE 7-135-58

1

2

BV223104

CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU

UNE 83-812-92 EXP

1

2

BV1D4204

LÍMITS D'ATTERBERG

UNE 103-103-94

2

3

BV22530C

FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 160x40x40 mm

UNE 83-821-92 EXP

1+EDAT

1+EDAT

BV1D6206

EQUIVALENT DE SORRA

UNE 7-324-76

1

2

BV230001

COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT)

NLT 305-90

1+EDAT

1+EDAT

BV1D7207

PRÓCTOR NORMAL

UNE 103-500-94

2

3

BV251103

CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES)

UNE 36-068-94

1

2

BV1D8208

PRÓCTOR MODIFICAT

UNE 103-501-94

2

3

BV251105

CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS PRET.)

UNE 36-095-85 (1) 1R

1

2

BV1D9209

ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS)

NLT 111-87

6

7

BV251109

CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS)

UNE 36-098-85 (1) 1R

10

15

BV1DA209

ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS)

NLT 111-87

6

7

BV252304

ASSAIGS COMPLETS MALLA ELECTROSOLDADA

UNE 36-092-81 (1)

2

3

BV1DB20A

HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA

UNE 103-300-93

1

2

BV253406

TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES

UNE 7-326-88 1R

2

3

BV1DF30E

COEFICIENT DE LOS ÀNGELES

UNE 83-116-90

2

3

BV253506

TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE TRACCIÓ

UNE 7-326-88 1R

2

3

BV1DG30F

NOMBRE DE CARES DE FRACTURA

NLT 358-90

1

2

BV253606

TRACCIÓ FILFERROS

UNE 7-474-92 (1)ERR. 1

2

BV1DK20H

MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT SÒDIC)

NLT 118-91

1

2

BV253701

TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER

UNE 7-474-92 (1)ERR. 1

2

BV1DM20K

CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES

UNE 7-370-75

3

4

BV255101

RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER ARMAR)

UNE 7-474-92 (1)ERR. 1

2

BV1DP10M

HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL

NLT 103-72

1

1

BV256601

RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT)

UNE 7-474-92 (1)ERR. 1

2

BV1DQ10N

HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE SORRA)

NLT 109-87

1

1

BV257102

DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER ARMAR)

UNE 36-068-94

1

2

BV1DR10P

HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE NUCLEAR)

ASTM D 3017-78

1

1

BV257105

DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS)

UNE 36-461-80

3

4

BV1DS10Q

PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (NLT)

NLT 357-86

1

1

BV25770B

DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT)

UNE 7-472-89

1

2

BV1DS10R

PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (DIN)

DIN 18134

1

1

BV258103

DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT (ACER ARMAR)

UNE 36-068-94

1

2

BV1DS10S

PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE DIÀMETRE (SNV)

SNV 70317

1

1

BV25B007

RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x24 cm)

UNE 14-011-57

2

3

BV1DS11R

PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE DIÀMETRE (DIN)

DIN 18134

1

1

BV25C007

RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 10x40 cm)

UNE 14-011-57

2

3

BV1DXX05

% MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE

UNE 7-139-58

1

2

BV25D001

RELAXACIÓ (1000 h)

UNE 36-422-85

3

4

BV21120G

CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON D'ABRAMS)

UNE 83-313-90

1

2

BV25XX03

CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. MICROPILONS)

1

2

BV214404

COMPRESSIÓ PROVETA 15x30

UNE 83-304-84

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX05

CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O PLANXA D'ACER

1

2

BV216504

COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL

UNE 83-304-84

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX06

DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER

1

2

BV216906

FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 ADDICIONAL

UNE 83-305-86

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX09

CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES

1

2

BV217608

SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON)

UNE 83-304-84

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX10

ARRENCADA PERN COL·LOCAT

1

1

BV217708

SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON)

UNE 83-304-84

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX14

TRACCIÓ FILFERROS MALLES

1

2

BV217A09

FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60)

UNE 83-305-86

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX15

COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES

1

2

BV218405

TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 (BLASILER)

UNE 83-306-85

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX16

COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES

UNE 135-121-94

1

2

BV219806

FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60

UNE 83-305-86

1+EDAT

1+EDAT

BV25XX19

TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI

UNE 7-474-92 1

1

2

1251P0R0-AN-0013.doc

UNE_EN 10-218-1-95

A13-87

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1 “COSTA DELS CARROS” AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ)

ANNEX 13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
TERMINI (dies)
Codi

NomComplet

BV25XX20

min

max

Codi

NomComplet

Norma

min

max

CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS

1

2

BV2GXX11

OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL)

UNE 40-531-88

1

2

BV25XX21

CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES

1

2

BV2GXX12

OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL)

UNE 40-531-88

1

2

BV25XX22

CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES

1

2

BV2GXX13

PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL)

UNE 40-530-88

1

2

BV25XX23

CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS

1

2

BV2GXX14

FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL)

BS 6906/3

1

2

BV25XX26

PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA

1

2

BV2GXX15

CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL

1

2

BV25XX27

INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS

1

2

BV2J1306

FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS

INTA 16.02.55(10.57)

3

4

BV25XX28

TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER

1

2

BV2J2304

PUNT D'INFLAMACIÓ

INTA 16.02.32A(7.61)

2

4

BV25XX29

CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS

1

2

BV2J3301

TEMPS D'ASSECATGE

INTA 16.02.29 (6.57)

3

5

BV25XX32

TRACCIÓ PERN COL·LOCAT

1

1

BV2J430F

ADHERÈNCIA

UNE 48-032-80

2

4

BV2CXX01

CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)

1

2

BV2J5303

CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL

INTA 16.02.31A(10.7)

2

5

BV2E1101

RESISTÈNCIA A TRACCIÓ

UNE 53-510-85

1

2

BV2J6307

ÍNDEX D'ANIVELLAMENT

INTA 16.02.89 (9.68)

3

7

BV2E2101

ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA

UNE 53-510-85

1

2

BV2J7309

ENVELLIMENT ACCELERAT

INTA 16.06.05(10.74)

5

10

BV2E4101

DURESA NOMINAL

UNE 53-549

7

15

BV2J830A

ENGROGUIMENT ACCELERAT

UNE 48-071-82

5

10

BV2E5101

DEFORMACIÓ ROMANENT

UNE 53-511-74

7

15

BV2J930G

PES ESPECÍFIC

UNE 48-098-92 1R

2

3

BV2E6101

ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C

UNE 53-548-75

5

6

BV2JA20W

PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. SENYAL.)

UNE 48-081-84

1

2

BV2E8101

VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS ENVELLIMENT)

UNE 53-549

1

2

BV2JC20P

CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.)

UNE 48-076-92

1

2

BV2EXX01

RESISTÈNCIA A L'OZÓ

UNE 53-540-94

s/edat

s/edat

BV2JD20M

TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.)

UNE 135-202-94 EXP

1

2

BV2EXX04

MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL (NEOPRÈ)

UNE 53-630-89

7

15

BV2JE20K

QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT SENYAL.)

UNE 48-087-92

3

5

BV2EXX05

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ)

UNE 53-566-88

7

15

BV2JF20R

ESTABILITAT (PINT SENYAL.)

UNE 48-083-92

7

10

BV2EXX06

ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES (NEOPRÈ/JUNT)

UNE 53-565-74

7

15

BV2JH20T

RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.)

UNE 135-201-94 EXP

3

4

BV2EXX07

COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ)

MELC 10.16

7

15

BV2JK20V

FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.)

MELC 12.93

1

2

BV2EXX08

CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)

1

2

BV2JXX01

RETRORREFLEXIÓ

UNE 135-350-93 EXP

1

2

BV2EXX09

CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)

1

2

BV2JXX09

RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA

UNE 48-144-92 1R

4

6

BV2F3104

DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.)

UNE 104-281-85 (6-4)

1

2

BV2JXX12

ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS

INTA 16.02.88 (9.68)

2

3

BV2F4103

RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,)

UNE 104281-90(6-3)1R 2

3

BV2JXX13

RESIST. A L'ABRASIÓ

UNE 56-818-94

2

4

BV2F630C

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA POLIETILÉ)

UNE 53-165-87 1R
ERR

1

6

BV2JXX25

PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.)

UNE 104-281 (1-12)

2

4

BV2FA30G

RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA POLIETILÉ)

UNE 53-220-85 (1) 1R

1

2

BV2JXX26

ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.)

UNE 135-221-94 EXP

7

10

BV2GXX02

MASSA PER M2 (GEOTEXTIL)

UNE_EN 965-95

1

2

BV2JXX28

MICROESFERES DEFECTUOSES

UNE 135-282-94 EXP

2

3

BV2GXX03

GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL)

UNE_EN 964-95

1

2

BV2JXX29

ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS)

UNE 135-283-94 EXP

2

3

BV2GXX06

TRACCIÓ GEOTEXTIL

UNE 40-528-86

1

2

BV2JXX30

RESIST. A AGENTS QUÍMICS (MICROESFERES)

UNE 135-284-94 EXP

2

4

BV2GXX07

ALLARGAMENT DE TRENCAMENT (GEOTEXTIL)

UNE 40-528-86

1

2

BV2JXX31

GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES)

UNE 135-285-94 EXP

2

3

BV2GXX08

PUNXONAMENT (GEOTEXTIL)

BS 6906/4

1

2

BV2JXX33

DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES

UNE 135-274-94 EXP

1

2

BV2GXX09

RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT

UNE 40-529-86

1

2

BV2K1101

UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE GALVANITZAT

UNE 7-183-64

2

3

BV2K2102

GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT

UNE 37-501-88 1R

1

1

BV2GXX10

PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL)

BS 6906/1

1

2

A13-88

Norma

TERMINI (dies)

UNE 127-011-95 EXP

UNE 14-612-80
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TERMINI (dies)
Codi

NomComplet

Norma

min

max

BV2K4102

MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE (GALV.)

UNE 37-501-88 1R

2

3

BV2L110D

DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES PREF.)

UNE 127-026-91

1

2

BV2L1A06

DIM. I DESIGNACIÓ (PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.)

UNE 127-001-90

1

2

BV2L230G

RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA PREF.)

UNE 127-028-91

3

4

BV2L2E0B

RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL)

UNE 127-006-90

1

2

BV2L310A

DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.)

UNE 127-005-90 (1)

2

3

BV2L3B0A

DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL)

UNE 127-005-90 (1)

2

3

BV2L4C07

COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL)

UNE 127-002-90

3

4

BV2L6C09

RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL)

UNE 127-004-90

35

36

BV2L9D05

DENSITAT (5 U. P/T/LL)

UNE 7-007-49

3

4

BV2LBA0C

RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL)

UNE 127-007-90

1

2

BV2M210F

CONTINGUT DE LLIGANT

NLT 164-90

1

2

BV2M310G

GRANULOMÈTRIC GRANULAT

NLT 165-90

1

2

BV2M410A

CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I DENSITAT(MARSHALL)

NLT 159-86

2

3

BV2M520K

GRUIX I DENSITAT TESTIMONI

NLT 168-90

1

3

BV2M630D

EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ)

NLT 162-84

5

6

BV2MXX01

PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)

1

1

BV2MXX02

ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA)

2

3

BV2MXX03

GRUIX D'UN TESTIMONI

1

3

BV2MXX04

DENSITAT APARENT TESTIMONI

1

3

BV2T710A

ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C (PVC)

UNE 53-112-88

2

3

BV2T800A

ASSAIG A TRACCIÓ

UNE 53-112-88

1

2

BV2U2A01

ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ)

BN101

1

2

BV2U2B01

ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. (FORMIGÓ)

BN101

1

2

BV2U2C01

ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. (FORMIGÓ)

BN101

1

2

BV2U2D01

ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. (FORMIGÓ)

BN101

1

2

BV2U2E01

ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. (FORMIGÓ)

BN101

1

2

BV2UXX03

ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ)

BN101

2

3

BVA6XX01

FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT

OC 321/95

1

2

BVA91101

RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT

NLT 175-88

1

2

BVA9210H

REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP VIAGRAFO) (KM)

NLT 332-87

1

1

BVA9410K

REGULARITAT SUPERFICIAL

NLT 334-87

1

1

BVA9510R

ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA)

NLT 352-86

3

4

BVZ10001

TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA

...

1

2
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5. VALORACIÓ ECONÒMICA
La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que en
cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista.
S’estableix un cost màxim del 1% del pressupost d’execució material de l’obra, que en aquest cas
s’estima que sigui de CENT VINT MIL EUROS (120.000,00 €).

Lleida - Reus, abril de 2011
Els autors del projecte,

Albert Simó Bayona
Arquitecte

A13-90

Emili Ribes Alcover
Enginyer Industrial
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