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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000,B011V023. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l 
          - En la resta de casos: <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat: <= 1 g/l 
          - Formigó armat: <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat: <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
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B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B031R400,B0312020,B031S400,B0312500,B0311010,B0312010,B0315601,B031A175. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Sorra de marbre blanc 
     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
          - De pedra calcària 
          - De pedra granítica 
     - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134): 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat: <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe 
            específica d'exposició: <= 6% en pes 
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          - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica  
            d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
     - Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit: <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe  
            específica d'exposició: <= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica  
            d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 
en pes 
     - Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
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     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de 
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, 
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2) 
     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum 
executat és menor 
     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10,B0332Q10,B033S500,B0332020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

Codi Validació: 6ANYNR4ZA6J4YPMXTPZTDDTRK | Verificació: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ 
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 87 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

12 
  

- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
la EHE. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
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- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
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- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
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- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat.OLE_LINK1OLE_LINK2OLE_LINK1OLE_LINK2 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
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- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE. 
La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En 
cas necessari, la D.F ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de las especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha 
de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució 
del reblert. 
 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000,B0372000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com 
a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls 
naturals o de mescla de ambdós.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
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La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i 
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
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- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5% 
- A la resta:  < 1% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2) 
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     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum 
executat és menor 
     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000,B03D6000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
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Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera 
que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 
m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
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 cada 2500 m3: 
Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
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-) 
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- 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 (UNE 
103501) com a referència al control de compactació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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. 
 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0514301,B0512401,B051E201,B051G114. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-
301. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escória           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland calcàri               ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment de forn alt                    ¦  CEM III/A   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/B   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦   K   ¦   S   ¦   D   ¦   P   ¦   V   ¦   L ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦ CEM I     ¦95-100 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦   -   ¦  6-10 ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   -   ¦   - ¦ 
¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   -   ¦   - ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   - ¦ 
¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   - ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 6-20¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦          6-20               ¦ 
¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦         21-35               ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM III/A  ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦CEM III/B  ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦CEM IV/A   ¦ 65-89 ¦   -   ¦         11-35         ¦   - ¦ 
¦CEM IV/B   ¦ 45-64 ¦   -   ¦         36-55         ¦   - ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦ 
¦ CEM V/A   ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦   -   ¦    18-30      ¦   - ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, 
L=Filler calcàri) 
Percentatge en massa del fum de sílice: <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri: <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus): <= 5% 
Percentatge en massa d'additius :  <= 1% 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
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Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1): 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦ 
¦                 ¦---------------------¦---------------------¦ 
¦                 ¦  2 dies  ¦  7 dies  ¦      28 dies        ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------------------¦ 
¦   32,5          ¦    -     ¦ >= 16,0  ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   32,5 R        ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   42,5          ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   42,5 R        ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   52,5          ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦   52,5 R        ¦ >= 30,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 (R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3): 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5: >= 60 min 
          - Classe 52,5: >= 45 min 
     - Final: <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3): <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2): 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus    ¦ Pèrdua per ¦ Residu   ¦   Contingut en sulfats (SO3)         ¦ 
¦         ¦ calcinació ¦insoluble ¦                                      ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦--------------------------------------¦ 
¦Classe   ¦            ¦          ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R  ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM I   ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM II  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM III ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 4,00      ¦   <= 4,0          ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM IV  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM V   ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5). 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker: 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h: >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h: >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: >= 60 min 
     - Final: <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3): >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=): <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-): <= 0,10 
     - Àlcalis: <= 0,40 
     - Sulfats (SO3): <= 0,50 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
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Índex de blancor (UNE 80-117): >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació              ¦ Tipus  ¦  Clinker  ¦  Addicions  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL I  ¦ 95 - 100  ¦    0 - 5    ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL II ¦ 75 - 94   ¦    6 - 25   ¦ 
¦amb addicions            ¦        ¦           ¦             ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL V  ¦ 40 - 74   ¦   26 - 60   ¦ 
¦per a enrajolats         ¦        ¦           ¦             ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Resistència a compressió N/mm2: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦   Classe   ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦ 
¦ Resistent  ¦      a 2 dies       ¦     a 28 dies       ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------------------¦ 
¦    22,5    ¦          -          ¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5   ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦ 
¦    42,5    ¦       >= 13,5       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦ 
¦    42,5 R  ¦       >= 20,0       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦ 
¦    52,5    ¦       >= 20,0       ¦ >= 52,5 ¦     -     ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5: >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5: >= 45 min 
     - Final: <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3): <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217): <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
+--------------------------------------------------+ 
¦Tipus  ¦  Pèrdua per ¦  Residu  ¦  Contingut en   ¦ 
¦       ¦ calcinació  ¦ insoluble¦  sulfats (SO3)  ¦ 
¦-------¦-------------¦----------¦-----------------¦ 
¦ BL I  ¦   <= 5,00   ¦  <= 5,00 ¦    <= 4,5       ¦ 
¦ BL II ¦      -      ¦     -    ¦    <= 4,0       ¦ 
¦ BL V  ¦      -      ¦     -    ¦    <= 3,5       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
+--------------------------------------------------------+ 
¦    Tipus          ¦        C3A        ¦    C3A + C4AF  ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦    CEM I          ¦      <= 5,0       ¦     <= 22,0    ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦    CEM II         ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM III/A       ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM III/B       ¦       (1)         ¦        (1)     ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM IV/A        ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM IV/B        ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
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¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦   CEM V/A         ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
     - Classes 42,5 : 2 mesos 
     - Classes 52,5 : 1 mes 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-97). 
UNE 80-301-96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids 
o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
     - Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
     - Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
     - Pastes amarades: Passa 
- Altres calçs: 
          - Mètode de referència: <= 20 
          - Mètode alternatiu: <= 2 
Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades: 45% < h < 70% 
     - Altres calçs: <= 2% 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO: >= 90% 
Contingut de CO2: <= 5% 
Composició: 
     - Calç tipus I: Calç viva d'alt contingut en calci o dolomítoques en gra 
     - Calç tipus II: Calç amarada o hidratada 
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm): <= 10% 
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm): <= 0,0% 
Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502): 
+---------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de calç   ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció  ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦ 
¦ Calç viva       ¦   >= 60°C   ¦   <= 25 min       ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦ 
¦ Calç dolomítica ¦   >= 50°C   ¦   <= 25 min       ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
  
Contingut de MgO: <= 10% 
Si el contingut de MgO superès el 7% s'hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 
459-2) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la 
UNE_ENV 459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
- Calç tipus II: <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552B00,B0551110,B0552420. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
     - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs 
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking" 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de 
la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu 
brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Segons el tipus de mescla bituminosa es requerirà un tipus determinat de betum: 
Per a mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós segons el indicat a la taula 542.1 
del PG3 els betums utilitzats seran BM-2 , BM-3c i BM-3b. Per a mescles bituminoses en calent 
de alt mòdul el tipus de lligant serà BM-1. 
Per a mescles bituminoses per a capes de rodadura segons el indicat a la taula 543.1 del PG3 
els betums utilitzats seran BM-3a , BM-3b i BM-3c. 
En ambdós casos la elecció del betum dependrà de la categoria de transit pesat. 
Es podran utilitzar també betums modificats amb cautxú equivalents als betums modificats de 
aquestes taules, sempre i quant compleixin les especificacions del article 215 del PG3. En 
aquest cas a la denominació del betum se li afegirà una lletra C majúscula per tal d'indicar 
que el agent modificador es cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (segons el recollit a la 
ordre circular OC 21/2007). 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦            Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦--------------------------------------------¦ 
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -     ¦ 
¦Furol a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Assaigs amb el   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=    ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=      ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa 
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
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EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques ¦              Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦----------------------------------------------¦ 
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦Furol 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦ 
¦Furol 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Assaig amb el    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<= ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300 ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 
que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 
     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm 
     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm 
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): 
     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC 
     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): 
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     - B 60/70:  <= - 8ºC 
     - B 80/100:  <= - 10ºC 
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 
     - B 60/70:  >= 90 cm 
     - B 80/100:  >= 100 cm 
- Punt d'inflamació v/a (NLT 127):  >= 235ºC 
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1 
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      Característiques del      ¦       Tipus betum       ¦ 
¦      residu de pel·licula      ¦-------------------------¦ 
¦             fina               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 

Codi Validació: 6ANYNR4ZA6J4YPMXTPZTDDTRK | Verificació: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ 
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 55 de 87 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

33 
  

¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques  ¦                 Tipus de quitrà                     ¦ 
¦                  ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦ 
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦ 
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦ 
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦ 
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per 
una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no 
es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser 
sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a 
prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, 
en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 

Codi Validació: 6ANYNR4ZA6J4YPMXTPZTDDTRK | Verificació: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ 
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 56 de 87 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

34 
  

 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per 
una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. 
Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 
30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes 
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que 
la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, 
s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, 
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la 
DF que comprovarà els sistemes de transport i carrega i les condiciones de magatzematge per 
tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne la aprovació corresponen, 
es suspendrà la utilització del contingut del tanc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si el fabricant disposa de  certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o 
document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a 
l'albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. 
A la recepció de cada cisterna de subministrament de betum s'exigirà l'albarà, un full de 
característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, 
on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les 
condicions exigides en el plec de condicions. 
L'albarà ha de contenir al menys el següent: 
- Nom i adreça del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document 
acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà al menys el següent: 
- Referència del albarà 
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- Denominació comercial i tipus de betum 
- Valors de penetració segons la NLT 124, punt de reblaniment NLT 125 i recuperació elàstica 
segons NLT 329. 
El Director d'obres podrà exigir, a més, les següents dades: 
- Corba de pes específic en funció de la temperatura 
- Temperatura màxima de calentament 
- Els valors de la resta de característiques de la taula 215.1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de 
material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats 
dels següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Residu per destil·lació (NLT- 139). 
- Contingut d'aigua (NLT-137). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 
- Residu per evaporació (NLT-147). 
- Índex de penetració del residu (NLT-181) 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d'autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D'IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de 
qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les 
cisternes i bidons no serà d'aplicació obligatòria. 
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d'emulsions 
emprades en regs de adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la 
fracció setmanal. 
De cada lot s'extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT-121, a la sortida 
del tanc de magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Viscositat Sybolt Furol (NLT- 138). 
- Contingut d'aigua (NLT-137). 
- Tamisatge (NLT-142) 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l'execució de la obra, per cada tipus i 
composició de emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació 
de les característiques. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o 
quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels 
assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
Un cop al mes i mínim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i composició 
diferent de betum asfàltic s'exigiran els resultats següents segons la taula 215.1 de 
l'article 215 de la norma PG3/75 MOD3: 
- Sobre el betum original: 
     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT-183) 
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     - Estabilitat a l'emmagatzematge (UNE-EN 13399): 
          - Diferència punt de reblaniment 
          - Diferència penetració 
     - Contingut d'aigua, en volum (NLT-123)  
     - Punt d'inflamació (NLT-127) 
     - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NTL-185)  
     - Penetració a 25°C (NLT-124)  
     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al 
contractista la realització ineludible dels següents assaigs: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índex de penetració del residu (NLT-181) 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  
Un cop al mes i mínim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i composició 
diferent de betum asfàltic s'exigiran els resultats següents segons la taula 211.1 de 
l'article 211 de la norma PG3/75 MOD3: 
- Sobre el betum original: 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
     - Contingut d'aigua, en volum (NLT-123)  
     - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
     - Contingut d'asfaltens (NLT 131) 
     - Contingut de parafines (UNE-EN12606-1 i 12606-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NTL-185)  
     - Penetració a 25°C (NLT-124)  
     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)  
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l'obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la 
norma NLT-121. 
Si procedeix, en el cas d'emulsions bituminoses per al reg d'imprimació i/o en el cas de reg 
de curat, de cada procedència de l'àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de 
cada una caldrà determina l'equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
El Director d'Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió bituminosa no 
compleixi alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article 
213 del PG3 MOD3. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS: 
La interpretació del resultat de l'assaig de penetració seguirà els següents criteris 
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d'acceptació: 
- B 60/70: 
     - Interval menor (límit inferior/superior:  63/67 
     - Interval patró (límit inferior/superior):  60/70 
- B 55/70: 
     - Interval menor (límit inferior/superior:  58/67 
     - Interval patró (límit inferior/superior):  55/70 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l'interval menor s'acceptarà la 
partida de betum corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa mostra i es 
calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S'acceptarà la 
partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l'interval patró. 
No s'acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C,B0641080,B064500B,B064500D,B0641090. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará 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 consistencia: 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 
máxima 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, consistencia 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 suministrador hagi d'aportar serán especificades 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
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En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa: Ciments comuns(UNE 80-301), Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - 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 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó 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 en massa: <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat: <= 0,60 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: 
     - Pretensat: <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat: <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca: Nul 
          - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
     - Consistència fluida: ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
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 
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          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B,B0652050. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

     - Consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es fará 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 consistencia: 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 

máxima 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, consistencia 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. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades 

abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 

de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 

nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Tipus de ciment: 

     - Formigó en massa ............................. Ciments comuns(UNE 80-301) 

  ..................................... Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 

     - 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 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Obres de formigó en massa .................................. >= 200 kg/m3 

     - Obres de formigó armat ..................................... >= 250 kg/m3 

     - Obres de formigó 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 en massa .......................................... <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó armat ............................................. <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó pretensat ......................................... <= 0,60 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: 

     - Pretensat ........................................ <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat ............................................ <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració .............. <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

          - Consistència seca .............................................. Nul 

          - Consistència plàstica o tova ................................ ± 1 cm 

     - Consistència fluida .............................................. ± 2 cm 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 

          - Formigons designats per propietats: 

               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

          - Formigons designats per dosificació: 

               - Contingut de ciment per m3 

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

          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

          - Tipus, classe i marca del ciment 

          - Grandària màxima del granulat 

          - Consistència 

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

          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
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- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a comprensió o la 
dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius y addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0818120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 
fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de la UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
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- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que 
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de 
mantenir durant l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per 
una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
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- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la 
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
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- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser 
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, la estabilitat de 
volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
ADDICIONS: 
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum 
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum 
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una 
quantitat <=10% del pes del ciment 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del 
tipus CEM I 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica. 
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Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir 
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a la UNE 
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de 
la EHE. 
Resultats segons la UNE-EN 450-1: 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm 
L'especificació relativa a la expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de 
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 % 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 
 
FUM DE SILICI: 
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que 
s'obté silici i ferrosilici. 
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum 
 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
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ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones.  Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
 
ADDICIONS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de 
calidad. 
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ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de la EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
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- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: ZA.3 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 
cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE: 
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE 
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat per 
el subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 
volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari  
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de la EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament 
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
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- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1:2006 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1:2006 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre carácterístiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
     - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2) 
     - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1) 
     - Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1) 
     - Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte: 
     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) 
     - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1) 
     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 
     - Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2) 
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OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a la EHE-08 en addició de fums de sílice. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 29º de la EHE.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de la EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant. 
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de la EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: 
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del 
plec. 
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 30º de la EHE.  
 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
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Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 
     - Qualitat G3: 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur: > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària: ± 1 D 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

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 

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 36-811). 

Mides nominals: 
┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea 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    │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

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  │ 
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│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  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

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: 

- 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          │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: 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 (armadures 

passives) 

          - 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 
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          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 

superficial amb raspall de filferros ...................................... < 1% 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 

Codi Validació: 6ANYNR4ZA6J4YPMXTPZTDDTRK | Verificació: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ 
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 82 de 87 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

60 
  

     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal: ± 2 mm 
     - Gruix nominal: ± 2 mm 
     - Fletxa: ± 5 mm/m 
     - Torsió: ± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Coeficient d'elasticitat: Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
     - Amplària nominal: ± 2 mm 
     - Gruix nominal: ± 2 mm 
     - Fletxa: ± 5 mm/m 
     - Torsió: ± 2° 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0,B0D629A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Puntal rodó de fusta 
     - Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  ± 2 mm 
     - Llargària: + 50 mm, - 25 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
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La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                     ¦         Llargària del puntal                 ¦ 
¦Alçària de muntatge  ¦----------------------------------------------¦ 
¦                     ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m     ¦ 
¦---------------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦----------¦ 
¦        2 M          ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      2,5 M          ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦        3 M          ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      3,5 M          ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T  ¦ 
¦      4,0 M          ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T  ¦ 
¦      4,5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T  ¦ 
¦        5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680,B0D81480. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

Codi Validació: 6ANYNR4ZA6J4YPMXTPZTDDTRK | Verificació: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/ 
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 85 de 87 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Projecte d'Urbanització del 
Sector Central - Subsector Nord - PA01 
Parets del Vallès 
 
 

63 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8H0A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 
i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 
d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 
corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
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Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZP600. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
     - Tensors per a encofrats de fusta 
     - Grapes per a encofrats metàl·lics 
     - Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
     - Desencofrants 
     - Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
     - Bastides metàl·liques 
     - Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
     - Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
     - Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
     - Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
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