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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 
 
Seran a càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de 
topografia, fins a un 1% del pressupost d’execució material del Projecte. 
Aquestes despeses han estat repercutides sobre cada partida dins del 6% de despeses indirectes. 
 
Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF) 
tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que consideri més convenient 
i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres. 
 
 
1.2 PROCÉS 
 
Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un 
diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les 
activitats de l’obra, i esperar conformitat. 
Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec del Pla de 
Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra. 
 
Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més: 
- els resultats dels assaigs realitzats; 
- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials colꞏlocats a l’obra durant aquest període. 
 
D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les 
seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà 
en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient. 
 
 
1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA 
 
Tots i cadascun dels materials i elements que siguin colꞏlocats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un 
certificat de qualitat i garantia. 
No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia 
explícit del fabricant. 
 
 
1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 
 
El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 
Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als 
procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de 
contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat 
PCTP. 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el 
concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus 
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material- 
element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la 
intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 
 
 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material 
que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció  de l’element simple). 
 
 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 
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d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra 
(correspon al control de les partides d’obra). 
 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
 
2.  Operacions de Control a realitzar 
 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC 
- TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir unívocament les 
especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per exemple), tipus de trànsit, 
ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s’estableix la llista 
d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat 
de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 
satisfactoris segons les especificacions exigides. 
 
En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control que s’han 
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de 
l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals 
 
 
1.5 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
 
A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de 
Qualitat, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb  les  següents consideracions de  tipus general: 
 
 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de 
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista 
haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec. 
 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista. 
 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de 
la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla. 
 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb 
marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta 
disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si 
algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment 
de formigó d’aquesta planta. 
 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de 
l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest 
increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de les 
causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap 
cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 
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2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL 
 
2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control del replanteig 

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

 

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

 
 
 
2.2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’EXPLANADA 
 

 
 
 
2.3    CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I ENCREUAMENTS DE CALÇADA 
 
 

 
 
 

2.2.2. 

Execució 

 
 
 
Signatura “ACTA DE

REPLANTEIG” (Ordre

d’iniciar les obres) 

*Extensió i 
compactació. 

-Gruix. 

-Refinament. 

-Localització tous. 

. *Extensió i 
compactació. 

-Pendent de l’explanda. 

 
 
*Qualitat de sòls per a 

formació de terraplens. 

*Compactació. 

2.2.3. 

Confirmació 
* Fase prèvia capa subbase.
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2.5 
VORADES, COLꞏLOCACIÓ DE VORADES I RIGOLES. 
 

 
 
 
  

Fase 

de 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

 
 
 

2.3.1. 

Previ 

*Replanteig en planta i 

alçat dels conductes. 

*Replanteig de la correcta 

distribució dels 

encreuaments de vial, 

arquetes, embornals, pous 

de registre escomeses i

 
 
 

*Protecció dels materials 

 
 
 
*Acceptació de la 

procedència dels materials 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. 

Execució 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Acceptació equips 

de maquinària. 

*Comprovació geomètrica i 

condicions de seguretat de 

les rases. 

*Anivellament fons rasa. 

*Colꞏlocació seient formigó. 

*Resistència canonades. 

*Colꞏlocació canonades. 

*Execució formigó de 

protecció i argollada. 

*Comprovació de cota de 

les canonades respecte a 

les rasants dels vials. 

*Execució pous de 

registre, embornals, 

escomeses i elements 

singulars. 

*Compactació de rases. 

*E ió t

 
 
 
 
 

*Formigó 

d’assentament i 

protecció. 

*Qualitat de sòls pera a 

reblert de rases. 

*Resistència 

d’elements 

prefabricats. 

*Compactació de rases. 

*Proves 

d’estanquitat 

canonades. 

2.3.3. 

Confirmació 
* Fase prèvia capa subbase.

  

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

2.5.1. 
Previ 

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

 
*Geometria i acabats 

*Acceptació de la procedència
del material per a vorades. 

 
 

2.5.2. 
Execució 

 
 
*Control topogràfic de 
l’execució. 

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

 
 
*Execució de vorades. 
*Formigó base i protecció. 

2.5.3. 
Confirmació 

* Fase prèvia de 
pavimentació. 

 *Les mateixes inspeccions 
que en els punts 2.5.1. i 
2 5 2
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2.6 IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 

 
 
 

  

Fase 

de 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

 
 
 
 
 

2.6.1. 

Previ 

 *Comprovació en planta i 

alçat de la situació de cada 

servei a la zona de vorera. 

*Coordinació i ordre 

d’implantació dels 

diferents serveis. 

*Connexions exteriors 

dels diferents serveis. 

*Replanteig d’elements 
b

 
 
 
 
*Acceptació de la 

procedència dels materials 

específics de cada servei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2. 

Execució 

 
*Control geomètric. 

*Disposició en planta i alçat 

de cada servei. 

*Colꞏlocació de 

canonades d’aigua, 

electricitat i gas. 

*Colꞏlocació del formigó, 

tubs i separadores de la 

xarxa. 

*Execució 

d’arquetes i 

elements singulars. 

*Abastament d’aigua en 

fase prèvia. 

*Execució, reblert i 

compactació de 

rases.

*Control geomètric. 

*Normalitzats de recepció 

en obra. 

*Formigó per a 

canalització telefònica. 

*Formigó armat per a 

arquetes i elements 

singulars. 

2.3.2 (Resistència 

elements prefabricats) 

*Proves abastament d’aigua.

* 2.3.2. (Qualitat dels 

materials de reblert i rases 

de clavegueram) 

2.3.2. (Compactació 

rases clavegueram) 

 
* 2.2.2. (Moviments de

 
 

2.6.3. 

Confirmació 

*Acceptació de les 

xarxes d’abastament 

d’aigua, gas, telefonia i 

elèctriques. 

*Certificat

 *Proves definitives aigua.

*Proves mandrinada 
telefònica. 

*Normalitzats de recepció 

xarxes de gas i 
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PAVIMENTACIÓ  
 
Base de calçada 

 
 
 
Formigó en base de voreres 
 

 
 
 
 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

 
 
 
2.7.1.1. 
Previ 

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

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

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

 
 
2.7.1.2. 
Execució 

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

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

 
 

2.7.1.3. 
Confirmació 

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

 
 
*Repàs definitiu de base. 
*Comprovació pendents 
transversals. 

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

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

 
 
 
 
 
 
 
2.7.2.1. 
Previ 

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

 
 
 
 
 
 
 
* 2.4.1. Acceptació de 
l’explanada. 

 
 
 
 
 
 
 
* 2.4.1. Acceptació de 
l’explanada. 

2.7.2.2. 
Execució 

 *Anivellació i acabat del 
formigó. 

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

2.7.2.3. 
Confirmació 

  * 2.7.2.2. Control geomètric. 
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Paviments asfàltics – Paviments de formigó 
 
 

 
  

Fase 

de 
Treballs inicials Inspecció Assajos 

 
 
 
 
 

2.7.3.1. 

27.4.1. 

Previ 

*Acceptació de la capa 

de base. 

*Acceptació de la 

procedència de materials 

de mescla asfàltica. 

*Acceptació del projecte 

de mescla asfàltica o 

fórmula de treball. 

*Acceptació de la 

dosificació del formigó 

 
 
 
 
 

* 2.7.1.3. 

*Instalꞏlació de procedència 

 
 
 
* 2.7.1.3. 

*Acceptació de la 

procedència del material 

de mescles asfàltiques. 

*Tram de prova de paviment 

de formigó. 

 
 
 
 
 

2.7.3.2. 

2.7.4.2 

Execució 

 
 
 
*Acceptació regs 

d’emprimació en paviments 

de mescles asfàltiques. 

*Acceptació de la 

maquinària d’estesa i 

compactació de mescles 

asfàltiques. 

*Execució dels paviments 

de mescles asfàltiques. 

-Cura reg d’emprimació 

-Comprovació 

temperatura de la 

mescla 

-Control de cotes. 

-Acabat superficial. 

-Execució de juntes. 

-Comprovació punts 

 
 
 
 
*Execució dels paviments 

de mescles asfàltiques. 

*Execució dels paviments 

de formigó. 

2.7.3.3. 

2.7.4.3 

Confirmació 

  *Confirmació 

paviment 

d’aglomerat asfàltic. 

*Confirmació paviment
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3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT 
 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 
 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 
 
 Determinació dels límits d’Atterberg   (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), 
cada 2500 m3 o cada 2 dies. 
 
 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és 
menor. 
 
 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum 
executat és menor. 
 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 
 Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 
Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació del terraplè. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
 
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3): 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 
 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de 
la temperatura ambient. 
 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2000 m2 
(500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. 
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 
 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada 
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
 
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de 
la tongada. 
 
3. Especificacions 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a 
mínim. 
 
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a 
l'esplanada. 
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en 
tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. No 
s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, 
els fixats per la DF 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT. Quan 
calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que es 
formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. Si el grau 
d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials 
secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l’obra. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Compactació de la coronació / esplanada        100% del PM Gruix de les tongades  <= 25 cm 
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): 
Trànsit T0 i T1    60 MPa 
Trànsit T2 i T3    40 MPa 
Trànsit T4 i vorals ..   24 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat seca (Próctor Modificat):  - 0,0% 
- Variació en l'angle del talús    ± 2° 
- Gruix de cada tongada   ± 50 mm 
- Planor      ± 15 mm/3 m 
- Nivells: 
- Zones de vials    ± 30 mm 
- Resta de zones    ± 50 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Donada  la  rapidesa  de  la  cadena  operativa  “extracció-compactació”,  la  inspecció  visual  té  una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del 
conjunt compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran 
al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, 
per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
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SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 
 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376),   cada 2500 m3. 
 Determinació dels límits d’Atterberg   cada 2500 m3. 
 Contingut de matèria orgànica (NLT-118),   cada 2500 m3. 
 Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)),  cada 2500 m3. 
 Assaig CBR (NLT-111),     cada 2500 m3. 
 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions 
específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 
 
 Resistivitat elèctrica 
 Contingut de ió clor (Cl-) 
 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
 Determinació del Ph d’un sòl 
 
 Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 / 
UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
3. Especificacions 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. Classificació de les terres utilitzables (PG3): 
 
El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra. 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig de 
granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si 
 
estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions 
efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 
 

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

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

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
1. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i 
humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es pugui produir una 
transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm 
dels paraments. 
 
2. Especificacions 
 
Condicions generals: 
 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t. Les 
zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de 
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF 
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No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paralꞏleles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal 
disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactació 
requerida. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de cada tongada ha de ser 
uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre 
ells una superfície contínua de separació. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. Després 
de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat corresponent 
al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al que pertoqui a les 
capes de terraplè adjacents. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Toleràncies d'execució: 

 Gruix de les tongades  <= 25 cm 
 Planor    ± 20 mm/3 m 
 Nivells   .± 30 mm 
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Rases i Fonaments: 
 
Compactació del reblert de fonaments 
de petites obres de fàbrica  98% del PM 
Altres casos    95 % del PM 
 
3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No  es  podrà  iniciar  l’execució  del  reblert  sense  corregir  els  defectes  observats  a  la  base 
d’assentament. 
 
Donada  la  rapidesa  de  la  cadena  operativa  “extracció-compactació”,  la  inspecció  visual  té  una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del 
conjunt compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran 
al doble sobre les capes corregides. 
 
El  contingut  d’humitat  de les  capes  compactades  no  serà  causa  de  rebuig,  excepte  en  el  cas 
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
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TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 
 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 
 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 
 Determinació dels límits d’Atterberg   (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), 
cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
 Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada 
setmana si el volum executat és menor. 
 
 Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-108 
/ UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria 
continua, procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs 
de construcció. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF   Els 
materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada 
pel tamís 0.40 (UNE 7-050). 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 
 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 
capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient. 
 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En 
la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de  la plataforma 
cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició 
de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de 
la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent 
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
3. Especificacions 
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Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de 
fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de 
compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització 
d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 
les  condicions de qualitat i formes previstes, amb les  toleràncies  establertes.  Si  en aquesta superfície 
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de 
la partida d'obra. 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 25 cm 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. La 
humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha 
d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a colꞏlocar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els 
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el 
que indiqui la DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
 
Compactació      >= 100% PM 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
Esplanada (trànsit T0-T1)   60 MPa 
Esplanada (trànsit T2-T3)   40 MPa 
Esplanada (trànsit T4-vorals)   >= 25 MPa 
Subbase (trànsit T0-T1)   >= 100 MPa 
Subbase (trànsit T2-T3)   .>= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals)  > 40 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants    . + 0    - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
Trànsit T0, T1 i T2    ± 20 mm 
Trànsit T3 i T4     ± 30 mm 
- Planor      ± 10 mm/3 m 
 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a 
compactar i allisar. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del per part de la DF 
 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant 
l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en 
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general, si s’observen defectes a judici de la DF 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 
quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del 
conjunt compleixi l’especificat. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran 
al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 
causa de rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
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CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària. 
 Determinació dels límits d’Atterberg   (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), 
cada 2500 m3 o fracció diària. 
 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 
 Equivalent de sorra (NLT-113), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 
 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor. 
 Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum 
executat és menor. 
 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
 
3. Especificacions 
 
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, 
dipòsits naturals o sòls granulars. 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF 
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada 
pel tamís 0,04 (UNE 7-050) 
 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries extranyes. 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de 
distribuir al llarg de la zona de treball. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en 
cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
 Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. 
 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de 
la temperatura ambient. 
 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’amplada de la 
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
2.  
3. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF 
 
4. Especificacions 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
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inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
El gruix mínim de la capa és de 30 cm. El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix 
uniforme i sensiblement paralꞏleles a la superfície final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigi0des. El material de 
cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. S'han 
de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Gruix de les tongades ....................................................................................... <= 30 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de cada tongada .............................................................................. ± 50 mm 
- Planor .................................................................................................. ± 15 mm/3 m 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:....................... ± 15 mm 
 
5. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
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FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de control 
 
 Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
 Control de les condicions de subministrament. 
 Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a l’obra 
(màxim 4 assaigs per dia). 
 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als 
àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Hora límit d'us del formigó 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la DF indiqui el 
contrari. 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
 
Tipus de cimentCEM I 
Classe del ciment >= 32,5 Contingut de ciment: 
>= 150 kg/m3 
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<= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca    0 - 2 cm 
- Consistència plàstica   3 - 5 cm 
- Consistència tova   6 - 9 cm 
- Consistència fluida   10 - 15 cm 
 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca    Nulꞏla 
- Consistència plàstica o tova   ± 1 cm 
- Consistència fluida     ± 2 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes   ± 1% 
- Contingut de granulats, en pes  ¡± 1% 
- Contingut d'aigua    ± 1% 
- Contingut d'additius    ± 3% 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
 
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
 
L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures realitzades 
queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb 
tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la 
dosificació. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja. 
 Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
 Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor). 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de colꞏlocar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
 
Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE): 
Gruix de la capa    30 mm 
Nivells 
- Cara superior     + 20 mm 
Planor   ± 16 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF Correcció, per 
part del contractista, de les irregularitats observades. 
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PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D, S, G (TANCADES) CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control Fórmula de treball. 
Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim de 3 
dosificacions diferents de betum: 
 
1 Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 
1 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 
1 Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i 
percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 
1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 
1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de trànsit i 
intermitja). 
 
Control de fabricació. 
 
 Inspecció a la planta de fabricació. 
 
 Cada  1200  t  de  mescla  fabricada  o  amb  freqüència  diària si  es  fabrica  menys  material,  es 
realitzaran els següents assaigs: 
 
Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 
 
1  Assaig Granulomètric (UNE 7-139) 
1  Equivalent de sorra (NLT-113) 
 
 Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura de la mescla. 
Control de recepció. 
 Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 
 
1 Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 
 
1 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 
 
1 Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la densitat i 
percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 
 
 Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: Assaig 
d’Immersió-Compressió (NLT-162) 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta subministradora i 
abans d’entrar en l’assecador. 
El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la 
descarrega de la planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el matí i l’altre per la 
tarda. 
 
3. Especificacions 
 
La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles 
calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a 
l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. 
 
La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball, que 
inclourà: 
 Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès de la 
classificació en calent. 
 Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 
20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 m i 80 m. 
 Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa total d’àrids. 
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 Densitat màxima a aconseguir. 
 En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instalꞏlacions de tipus discontinu, els temps 
a exigir per a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 
 Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 
 La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
 La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 
 
En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig granulomètric 
(UNE 7-139) i (NLT-165)): 
 
El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de Control 0511, 
0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 
 
Toleràncies (mescla fabricada): 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
- Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) ..... ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) ± 2% del pes total dels granulats 
- Tamís 0,08 (UNE 7-050) ................................ ± 1% del pes total dels granulats 
 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
- Sorres artificials ................................................................................................ > 65 
- Sorres naturals ................................................................................................. > 75 
 
La  dosificació  del  lligant  es  determinarà  seguint  el  mètode  Marshall  (NLT-159),  prenent  com  a 
referència els criteris següents: 
 
 

Estabilitat (kgf)  >=1000 >=1000
Deformació (mm)   2-3,5 2-3,5
% de buits en mescla   4-8 4-9
% de buits en granulats12 >15 -

 
 
 
Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 
 
Capa de base .......................................................................................................... 3,5 % 
Capa intermitja ........................................................................................................... 4 % 
Capa de trànsit........................................................................................................ 4,5 % 
 
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de 
pista de laboratori (NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la màxima velocitat de deformació en 
l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als següents valors ( m/min): 
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CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 
xecució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 
 
 
nspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 
Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 
- Lligant hidrocarbonat ............................. ± 0,3% de la massa total de granulats 
 
Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) .............................. <= 25% 
 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de 
forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, 
s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves comportes 
de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de 
les seves comportes i el rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant. 
En les instalꞏlacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta subministradora 
d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 
Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte funcionament 
dels indicadors de temperatura d’àrids i betum. 
 
Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, carbonitzades o 
sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis d’humitat; en aquest cas, es 
retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. També es rebutjaran aquelles mescles en les que 
l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. 
 
La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins de l’interval de 
validesa definit juntament amb la fórmula de treball. 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria resultant 
calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les toleràncies indicades 
respecte a la fórmula de treball. 
 
Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i contingut de betum 
hauran de complir les condicions especificades. 
 
Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran les limitacions 
fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de 
temperatura establerts. 
 
Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. 
En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la seva reparació o substitució. 
 
 Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 
 
 Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
 
 Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de 
compactació. 
 
 Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys material: 
 
 Extracció de 8 testimonis de la capa compactada, i determinació del gruix, densitat i % de buits 
(NLT-168). 
 
 Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 
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 Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a banda i 
banda de la plataforma. 
 Comprovació de l’amplada de la plataforma. 
 
 En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada mitjançant el 
mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils. 
 
 Per a capes de trànsit, cada 5000 m2: 
 
 Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la capa. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas determini la DF Els testimonis de la capa de mescla 
bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament respecte a la 
secció transversal. 
 
Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les 
zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% 
(zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient 
 
3. Especificacions 
 
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla bituminosa en 
calent que s’hagi d’utilitzar. La DF determinarà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l’obra en construcció. 
 
La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, i en el 
moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de treball. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 
les  condicions de qualitat i formes previstes, amb les  toleràncies  establertes.  Si  en aquesta superfície 
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de 
la partida d'obra. 
El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat 
d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de 
treball. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible. 
 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb reguladors de 
gruix aprovats per la DF 
 
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
 
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
 
La DF podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació existents. 
 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la velocitat idònia 
d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. La capa s'ha 
d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts longitudinals. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de 
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l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. Els junts han de 
tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 
 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la DF, d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar la càrrega de la 
maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua.  Les possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. 
 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF 
 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. S'ha 
d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 
densitat i acabat que la resta de la capa. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de les capes de trànsit i intermèdia ................................................. ± 10 mm 
- Nivell de la capa de base ........................................................................... ± 15 mm 
- Amplària de la capa ...................................................................................... - 0 mm 
- Planor de la superfície ........................................................................... ± 4 mm/3 m 
- Regularitat superficial (IRI): 
- 50% de la capa de trànsit ............................................................. <= 1,5 dm/hm 
- 80% de la capa de trànsit ................................................................ <= 2 dm/hm 
- 100% de la capa de trànsit ........................................................... <= 2,5 dm/hm 
- 50% de la 1ª capa sota trànsit ...................................................... <= 2,5 dm/hm 
- 80% de la 1ª capa sota trànsit ...................................................... <= 3,5 dm/hm 
- 100% de la 1ª capa sota trànsit .................................................... <= 4,5 dm/hm 
- 50% de la 2ª capa sota trànsit ...................................................... <= 3,5 dm/hm 
- 80% de la 2ª capa sota trànsit ...................................................... <= 5,0 dm/hm 
- 100% de la 2ª capa sota trànsit .................................................... <= 6,5 dm/hm 
 
Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 
 
- Gruix de cada capa: 
- En capa de trànsit ........................................................ >= 100% del gruix teòric 
- En la resta de capes ...................................................... >= 80% del gruix teòric 
- Gruix del conjunt ............................................................... >= 100% del gruix teòric 
 
La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de  l’obtinguda a  l’assaig Marshall 
(NLT-159): 
 
- Capes de gruix superior a 6 cm .......................................................................98 % 
- Capes de gruix <= 6 cm ...................................................................................97 % 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla bituminosa, quan es 
compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa 
acabada. En altre cas, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint- se les 
modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de 
qualitat exigit. 
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El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà d’acceptar o rebutjar 
globalment. Les condicions d’acceptació són les següents: 
 
 El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir les 
condicions especificades. 
 
 El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima admesa per 
aquests valors es defineix a continuació: 
 
Propietat  Nombre màxim  Tolerància addicional 
de punts d’incompliment  en el resultat 
 
Densitat 3 2% 
Gruix 3 10% 
Resistència al lliscament 1 0,05 
 
La DF podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, 
sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de 
testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets per lot no serà inferior a 3. 
 
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF. 
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PLAQUES DE SENYALITZACIÓ VERTICAL CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Per  a  cada  subministrador  diferent  i  tipus  de  senyal  o  cartell,  es  realitzaran  les  següents 
comprovacions: 
 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa ............................. -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
..................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36-831. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de 
la mateixa norma 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural” 
UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.”   i 1ª 
modificació: UNE 36-068-96 1M 
 
 Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de 
qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
 
 Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
2. Especificacions 
 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius 
de la marca de qualitat, si és el cas. 
 
Característiques generals 
 
Les senyals i cartells que hagin de ser vistos des d’un vehicle en moviment tindran les dimensions, 
colors i composició indicades en el capítol VI / Secció 4ª del Reglament General de Circulació, així com 
a la Norma de Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical”. Les toleràncies admeses per les seves 
dimensions, pictogrames i lletres, seran les indicades a l’esmentada norma. 
Tots els elements de senyalització vertical (senyals, pòrtics i banderoles), s’identificaran de forma 
indeleble en la part posterior, on apareixerà com a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació (mes 
i els dos darrers dígits de l’any). 
La cara vista de les senyals pot ser plana, estampada o embutida. La superfície metàlꞏlica ha de ser 
neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys, punts d'oxidació, ni d'altres defectes superficials. Les peces d’acer han 
d’estar galvanitzades per immersió en calent. 
El recobriment del galvanitzat de les peces d’acer ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
El galvanitzat no ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Les plaques i les lamel.les que formen els cartells, han d'estar recobertes amb una pel.lícula de 
pintura no reflectora i/o amb una làmina reflectora d'intensitat nivell I, II o III, adherida. El nivell de 
retrorreflexió es determina en funció del tipus de senyal o cartell i la localització final. 
L'acabat ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans ni cap altra imperfecció superficial 
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Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
 
 Material de suport 
 
Plaques d’acer galvanitzat 
 
Característiques segons UNE 135-310 o UNE 135-313. 
Ha d'estar format per l'estampació d'una xapa blanca d'acer dolç de primera fusió galvanitzada, 
recoberta amb una làmina reflectora d'intensitat alta. 
Ha de tenir un reforç perimetral format amb la mateixa xapa doblegada 90°. 
La orla exterior i els símbols de la placa es conformaran amb un relleu de 2,5 mm a 4 mm d’espessor, 
mitjançant estampació i/o embutició en premsa 
Gruix de la xapa ............................................................................................. >= 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral .............................................................................. 25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (dues cares) (UNE 135-310) .......... >= 256 g/m2 Adherència del 
recobriment (UNE 135-310) ........................................... sense defectes Puresa del 
galvanitzat.............................................................................................. 99 % 
Toleràncies: 
- Gruix ......................................................................................................... ± 0,2 mm 
- Amplària del reforç perimetral .................................................................. ± 2,5 mm 
 
Lamelꞏles d’acer galvanitzat 
 
Característiques segons UNE 135-320. 
Lamel.les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de 
plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i al element de 
suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
 
 
Gruix de les lamel.les     1,2 mm Resistència a la tracció (UNE 36-130)  >= 2700 kp/cm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel.les (UNE 135-310) >= 256 g/m2 Adherència del recobriment ( 
 
Toleràncies de les lamel.les: 
- Gruix ....................................................................................................... ± 0,15 mm 
- Curvatura longitudinal (efecte sabre) ...................................................... ± 0,15% L (L = llargària lamel.la) 
- Planor ....................................................................................................... ± 1,5 mm 
 
Lamelꞏles d’alumini extruït 
Gruix de les lamel.les .......................................................................................... 2,5 mm Resistència a la 
tracció (UNE 7-256) ...................................................... >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-256) ........................................................................ >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-256) ......................................................................................>= 7% 
Duresa Brinell (UNE 7-422) ................................................................................... >= 60 
 
Toleràncies de les lamel.les: 
- Gruix ....................................................................................................... ± 0,15 mm 
- Amplària .................................................................................................. ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral ................................................................. ± 0,75 mm 
- Planor ........................................................................................................ ± 0,7 mm 
- Angles ................................................................................................................ ± 2° 
- Rectitud ......................................................................................................... ± 0,2% 
 Zona retrorreflectant 
 
Làmina reflectora 
 
Característiques segons UNE 135-330 i UNE 135-334. 
La  làmina  reflectora  ha  de  tenir  un  aspecte  uniforme,  brillant,  sense  grans  o  qualsevol  altra 
imperfecció superficial. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, 
de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el 
xilol i el toluè. 
 



[Escriba aquí]  

Els colors i el factor de luminància, determinats segons normes UNE 48-073 i 48-060, han d'estar dins 
dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 
 
NIVELL DE RETRORREFLEXIÓ I i II (UNE 135-330) 
 
Característiques segons UNE 135-321. Toleràncies geomètriques a UNE 38-066. 
Lamel.les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre 
elles i al element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
 
 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184) ...................... Sense clivelles ni desenganxades Adherència al 
substrat (UNE 135-330) ..................................................... Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330) ...................................................... Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330) ........................................................... Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330) .................................................. Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330) .............................................. Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ........................................... Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330) ...................................................... Ha de complir 
 
 
 Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
 
 Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant. 
 
 Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF 
El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat 
de control de materials (S). 
 
3. Especificacions 
 
No s’instalꞏlaran senyals i cartells en els que el temps compres entre la fabricació i instalꞏlació superi els 
6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no siguin 
adients. 
 
El senyal ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat i una pressió de vent de 200 
kp/m2, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi 
hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
La distància al pla del paviment ha de ser 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. No s'han 
de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Distància a la calçada .......................................................................................>= 50 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat .......................................................................................................... ± 1° 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que, al menys, 
figuraran els següents conceptes: 
 
 Data d’instalꞏlació. 
 Localització de l’obra. 
 Clau de l’obra 
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 Nombre de senyals i cartells instalꞏlats, per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 
naturalesa (serigrafiats, amb tractament anti-condensació, etc) 
 Ubicació de senyals i cartells sobre plànols convenientment referenciats. 
 Observacions  i  incidències  que,  a  judici  de  la  DF,  puguin  influir  en  les  característiques  i/o 
durabilitat dels senyals instalꞏlats. 
 
La garantia mínima de les senyals i cartells, fabricats i instalꞏlats amb caràcter permanent i conservats 
regularment segons instruccions del fabricant, serà de 5 anys contats des de la data de fabricació, i de 
4 anys i 6 mesos des de la data d’instalꞏlació. 
 
Les característiques colorimètriques de les senyals i cartells (zones retrorreflectants i no retrorreflectants) 
dins del periode de garantia s’han de mantenir d’acord a les especificacions indicades al control de 
materials d’aquest àmbit. 
 
Els valors mínims del coeficient de retrorreflexió durant aquest periode de garantia seran els següents 
(O.C. 325/97T): 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als 
indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
 
Correcció a càrrec del contractista dels defectes observats. REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras (Ministerio de 
Fomento). 
"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras" 
MOPU 
 
UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 
UNE 135-320-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa de acero 
galvanizada. Características y métodos de ensayo". 
UNE 135-321-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio 
obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo". 
UNE  135-330-93  EXPERIMENTAL  "Señalización  vertical.  Señales  metálicas  retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo". 
UNE  135-331-94  "Señalización  vertical.  Señales  metálicas,  zona  no  retrorreflectante,  pinturas. 
Características y métodos de ensayo". 
UNE 38-337-82 “Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. 
 
 
 

Color Coeficient de retrorreflexió en cd/(lx.m²) Angle 
d’observació (a): 0,2 º 

Angle d’entrada (ß1, ß2 = 0): 5 º 

NIVELL I NIVELL II 

Blanc 35 200 

Groc 25 136 

Vermell 7 36 

Verd 4 36 

Blau 2 16 

 
En el cas de senyals i cartells de nivell III, els valors mínims correspondran al 50 % dels definits 
inicialment per aquests tipus, mesurats per a 0,2º , 0,33º, 1,0º d’angle d’observació, i 5º d’angle 
d’entrada (sempre amb un angle de gir de 0º). 
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ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació 
del fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les 
condicions exigides al plec. 
 
 Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 
 
 A  criteri  de  la  DF  es  realitzarà  l’assaig  d’aplicació  de  la  càrrega  de  control  (EN  124),  amb 
determinació de la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF solꞏlicitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. 
Els productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, 
han de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions: 
 
- EN 124. 
- UNE 41-301 
- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4. 
- El nom o sigles del fabricant. 
- Referència, marca o certificació, si la té. 
 
La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de grafit 
esferoidal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma ISO 1083). 
 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc. 
 
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 
Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, d'acord amb els 
assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124). 
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. La tapa ha de tenir un 
forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al 
llarg de tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en condicions de trànsit. 
 
Pas útil (CP) ...................................................................................................... >= 60 cm Profunditat 
d’encastament (UNE 41-300) ....................................................... >= 50 mm 
Franquícia total entre tapa i bastiment .............................................................. >= 2 mm 
............................................................. <= 5 mm Pes 
............................................................................................................ >= 200 kg/m2 
Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica 
(UNE 36-111) ........................................................................................... >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE 7-422) ........................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments ..................................................................<= 10% 
Contingut de fòsfor ...........................................................................................<= 0,15% 
Contingut de sofre ............................................................................................<= 0,14% 
 
Toleràncies : 
- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ............................ ± 2 mm 
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ...................... Nul 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 
100% del subministrament. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 
 
 Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
 
3. Especificacions 
 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella ha de 
tenir una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
El bastiment colꞏlocat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament 
amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
El procés de Col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa ...............................................................± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment ..........................................................................± 5 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment Correcció, per part del contractista, de 
les irregularitats observades. REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones” 
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ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de control 
 
 Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les 
peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
 
Controls de fabricació 
 
La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici de la 
campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat 
tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o 
mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la 
producció, es realitzaran els controls següents: 
 
 Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i 
d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
 Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als 
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada 
obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les 
disconformitats. 
 Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
 Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta 
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces 
del lot. 
 Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls. 
 Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les 
peces. 
 
Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
 
Controls de recepció a obra 
 
Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
 
 
xamen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent 
els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que 
justifiquin a’adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 
 
nspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 
 
Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
3. Especificacions 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i colꞏlocació, els punts de suport i recolzament 
han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T). 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar 
sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions del 
projecte. 
Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta 
autorització s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents. 
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques 
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corresponents a la designació segons l'autorització d'ús. 
 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes 
i no s'admet la presència de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, 
els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes 
que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures 
passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en 
les prescripcions tècniques particulars del projecte. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a la 
intrucció EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 
d'exposició. 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus 
pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment 
d’altres tipus requereix una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i 
durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre 
a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
 
Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres toleràncies): 
- Superfícies vistes .................................................................................<= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes ............................................................................ <= 20 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions 
corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les 
Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula 
l’execució de les obres. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
 
 Inspecció visual del material abans de la seva colꞏlocació, rebutjant les peces que presentin danys 
deguts al transport. 
 Replanteig de la situació de les peces. 
 Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
 Colꞏlocació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 
 Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces colꞏlocades. 
 Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es faran segons les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos. 
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Les  peces  disposades  per  al  muntatge  no  han  de  presentar  superfícies  desrentades,  arestes 
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
 
La colꞏlocació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i ajustar- se 
a les prescripcions del projecte i/o fabricant. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda 
antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques. Les peces 
han de estar colꞏlocades en la posició i nivell previstos a la D.T. 
Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars): 
- Replanteig en planta ...................................................................................± 20 mm 
- Nivell .............................................................................................................± 10mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Correcció per part del contractista de 
les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
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PINTURES EN MARQUES VIALS CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
 
 Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 
dels assaigs següents: 
 
 Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original): 
 
 Consistència (UNE 48-076). 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202). 
 Matèria fixa (UNE 48-087). 
 Contingut en lligant (UNE 48-238). 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució). 
 Resistència al sagnat (UNE 135-201 12.84) 
 Aspecte. 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2). 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Poder de cubrició (UNE 48-081). 
 Flexibilitat (MELC 12.93) 
 Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94) 
 
 Termoplàstics, (mostra: un sac original): 
 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Punt de reblaniment (UNE 135-222). 
 Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
 Contingut en lligant (UNE 48-238) 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Estabilitat al calor (UNE 135-221). 
 Envelliment artificial (UNE 48-251) 
 
 Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818) 
 Resistència al flux (UNE 135-223) 
 
 Plàstics, (mostra: un envàs original): 
 
 Densitat relativa (UNE 48-098). 
 Temps d’assecatge (UNE 135-202) 
 Contingut en lligant (UNE 48-238) 
 Contingut en pigment (UNE 48-178) 
 Aspecte. 
 Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2) 
 Factor de lluminància (UNE 48-073 /2). 
 Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144) 
 Envelliment artificial (UNE 48-251) 
 
 Microesferes, (mostra: un sac original): 
 Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282). 
 Índex de refracció (UNE 135-283). 
 Resistència a agents químics (UNE 135-284) 
 Granulometria (UNE 135-285). 
 
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis 
(UNE 48-144). 
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Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà d’acord a les 
indicacions de la norma UNE 135-200 (2). En el cas de microesferes, els criteris correspondran a la 
UNE-EN-1423. 
En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà amb els 
següents criteris: 
 
 Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire. 
 Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la 
màquina. 
 Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 
 Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la 
meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg. 

 
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig. 
 
3. Especificacions 
 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les 
empreses subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius 
de la marca de qualitat, si és el cas. 
 
Els materials a utilitzar en marques vials compliran les característiques de la norma UNE 135-200. 
Els requeriments essencials que han de tenir les marques  vials,  respecte  a  visibilitat nocturna, visibilitat 
diürna i resistència al lliscament, han d’estar garantides pel fabricant segons UNE 135-200, especificant 
el tipus, classe i nivell de la marca vial. 
 
Les marques vials es poden executar amb pintures convencionals, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred (UNE 135-200 /2) 
 
-  Pintures convencionals 
 
Característiques de la pintura líquida: 
 
El color de la pintura líquida serà blanc, propi dels pigments utilitzats a la seva composició. 
El contingut de pigment i lligant (UNE 48-178 i UNE 48-238) no ha de ser inferior al 12 i 16 % en pes 
respectivament. Si el lligant és exclusivament acrílic, aquests percentatges podran baixar fins al 10 i 
14 % respectivament, sempre expressats respecte al pes total de la pintura. El pigment estarà 
constituït per diòxid de titani. 
 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeneïtzat, sense que apareguin pigments flotant sobre la superfície 
Ha de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
 
Consistència (UNE 48-076) .........................................................................80 -100 K.U. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202) ................................................................<= 15 min 
 
Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Matèria fixa (UNE 48-087) ......................................................................................± 2 % 
Densitat relativa (UNE 48-098) ...............................................................................± 2 % 
Contingut en lligant (UNE 48-238) ..........................................................................± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ...............................................± 2 % 
 
Estabilitat dins l'envàs (UNE 48-083) (augment de consistència) ...................<= 5 K.U. Estabilitat a la 
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dilució ........................................................................................... >= 15% 
Resistència al sagnat (UNE 135-201) .................................................................>= 0,95 
Característiques de la pelꞏlícula seca: 
 
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en 
el to del color ni en la brillantor. 
 
Aspecte ............................................................... Uniforme, sense grans ni desigualtats Color (UNE 48-073 
/2) .............. Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) 
(Factor ) .............................................. >= 0,85 Poder de cubrició (UNE 48-081) 
........................................................................ >= 0,95 
Flexibilitat (MELC 12.93) .........................................................................................bona 
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91) ..................................................bona Envelliment 
artificial (UNE 48-251) 
- Variació del factor de lluminància..................................................................... <= 0,05 
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 Resistència als àlcalis (per a paviments de 
formigó) (UNE 48-144) 
- Variació del factor de lluminància..................................................................... <= 0,03 
 
Valoració global de la pintura: 
 
Valor del coeficient W1 (PG 3/75 Art.278.5.3) ..................................................... >= 8,5 
Cap assaig del grup b) de l'article 278.5.1.2, del PG 3/75, podrà tenir qualificació nulꞏla. 
 
- Termoplàstics d’aplicació en calent 
 
El material fos no presentarà despreniment de fums tòxics o perillosos. Estarà constituït per: 
 
 Substàncies  minerals  naturals  de  color  blanc  i  granulometria  adequada  per 
aconseguir la màxima compactació, com ara sorra silꞏlícica, quars o calcita. 
 Pigment de diòxid de titani, amb incorporació, si és el cas, d’un estenedor. 
 Aglomerant format per una o més resines termoplàstiques, naturals o sintètiques. 
 Microesferes de vidre 
 
La proporció de cada component estarà especificada en el certificat del fabricant. Característiques 
generals del material: 
Es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada. 
 
Densitat relativa (UNE 48-098)...................................................................2 ± 0,2 g/cm3 
Punt de reblaniment (UNE 135-222) ..................................................................>= 95 ºC 
Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12) .............................................>= 235 ºC Temps 
d’assecatge Instantani 
 
Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
 
Contingut en lligant (UNE 48-238) .......................................................................... ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) .............................................. ± 2 % Característiques 
del material aplicat: 
Color (UNE 48-073 /2) ..............Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) Factor de 
lluminància (UNE 48-073 /2) (Factor )............................................... >= 0,80 
Estabilitat al calor (UNE 135-221) 
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,05 
Envelliment artificial (UNE 48-251) 
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,05 
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 
Resistència a l’abrasió (pèrdua en pes)(MELC 12.130) .................<= 500 mg (100 rev.) Resistència al flux 
(UNE 135-223)...................................................................... <= 20 % 
 
Resistència als àlcalis (per a paviments de formigó) (UNE 48-144) 
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,03 
 
-  Plàstics d’aplicació en fred 
- Coordenades cromàtiques d’acord a UNE 135-200 /1 Resistència als àlcalis (per a paviments de 
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formigó) (UNE 48-144) 
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,03 
 
-  Microesferes de vidre 
 
Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar sobre un aglomerant, normalment 
pintura, per mitja d'un sistema de premescla, postmescla o combinació d’ambdós sistemes. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
 
Microesferes defectuoses (UNE 135-282) ..........................................................<= 10% 
Índex de refracció (UNE 135-283) ........................................................................ >= 1,5 
Resistència a l'aigua (diferència d'àcid consumit) (UNE 135-284) .................. < 4,5 cm3 Resistència als 
àcids (UNE 135-284) ............................................................. Inalterable 
Resistència a una solució 1N de 
clorur càlcic (UNE 135-284) .................................................. Sense alteració superficial Granulometria 
(UNE 135-285) 
 
El material és el resultat de la barreja de dos components, que com a conjunt, han de complir les 
següents característiques: 
 
Components: 
 
La pintura, un cop preparada, es podrà aplicar manualment o amb màquina automàtica adequada. El 
color ha de ser blanc, propi dels components que la formen. 
 
Conservació dins l’envàs (6 mesos) Sense alteracions apreciables Temps d’assecatge (UNE 135-
202) <= 45 minuts 
<= 30 minuts (paviments rígids) Toleràncies respecte als valors indicats pel fabricant: 
Densitat relativa (UNE 48-098) ............................................................................... ± 2 % 
Contingut en lligant (UNE 48-238) .......................................................................... ± 2 % 
Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) .............................................. ± 2 % Característiques 
de la pelꞏlícula seca: 
Aspecte ...............................................................Uniforme, sense grans ni desigualtats Color (UNE 48-073 
/2) ..............Coordenades cromàtiques correctes (UNE 135-200 /1) Factor de lluminància (UNE 48-073 /2) 
(Factor )............................................... >= 0,80 
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91) ................................................. bona Envelliment 
artificial (UNE 48-251) 
- Variació del factor de lluminància ..................................................................... <= 0,05 
 
4. Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment 
 
No  s’utilitzaran  materials  que  no  arribin  acompanyats  del  corresponent  certificat  de  qualitat  del 
fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 
 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es 
repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-se el subministrament si els 
dos resultats són satisfactoris. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de neteja, 
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
 
 Aprovació del sistema d’aplicació per part de la DF 
 
 Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
 
 Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de 
pintura i microesferes (UNE 135-274), sobre, com a mínim: 
 
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
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- 3 xapes metàlꞏliques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha 
de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de 
recollir-les. 
 
 Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un 
sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
 
 Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30, 
180 i 730 dies de la seva aplicació. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN-1436 i en les respectives 
normes de procediment de cada assaig. 
 
3. Especificacions 
 
La DF podrà prohibir l’aplicació de materials en els que el temps compres entre la fabricació i la posta en 
obra superi els 6 mesos, o encara que no superin aquest termini, quan les condicions 
d’emmagatzematge no siguin adients. 
 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que ha de ser aprovat per la DF Quan no 
existeixi cap referència adequada, es crearà una línia de base (pre-marcatge), continua o discontinua o 
bé mitjançant tants punts com es considerin necessaris, separats entre sí per una distància no 
superior a 50 cm. 
No es pot començar a pintar fins que la DF disposi dels resultats dels assaigs de la pintura i de les 
microesferes fet per un laboratori acreditat, i aquests resultin conformes a les especificacions del plec de 
condicions. 
No s’aplicarà la marca vial quan la temperatura del substrat no superi, com a mínim, en 3 ºC la 
temperatura de gebrada. Tampoc s’aplicarà quan el paviment estigui humit o la temperatura ambient no 
estigui compresa entre 5 i 40 ºC, o si la velocitat del vent supera els 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del tràfic i les 
senyalitzacions auxiliars. Les màquines per a executar el pintat de les marques han de disposar de 
comptaquilòmetres per tal de controlar la dosificació de pintura executada. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 
seca. 
La marca vial que s’apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial 
existent); en cas contrari, s’efectuarà el tractament superficial adient. 
Immediatament abans de l'aplicació s'ha d'eliminar la pols amb un raig d'aire, incorporat a la màquina de 
neteja. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
S’hauran d’eliminar en aquest cas, els materials utilitzats en el procés de curat. Si el factor de 
luminància del paviment supera el valor 0,15 (UNE-EN-1436), es vorejarà la marca vial a aplicar amb 
un material de color negre a ambdós costats i amb una amplada aproximadament igual a la meitat de la 
corresponent a la marca vial. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
 
Durant l'aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF Aquestes 
mostres seran com a mínim: 
 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàlꞏliques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de 
disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar 
eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. Han de tenir les vores 
netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés d’assecat. 
Es tindrà especial cura de que les marques vials aplicades no siguin, en cap circumstància, la causa de 
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formació d’una pelꞏlícula d’aigua sobre el paviment. 
Característiques esencials: 
 
Valors de retrorreflexió (o visibilitat nocturna) (UNE-EN-1436 / UNE 135-270): 
- Dins dels primers 30 dies ............................................................. >= 300 mcd/lx m2 
- Als 6 mesos de l'aplicació ............................................................ >= 200 mcd/lx m2 
- Als 2 anys de l’aplicació ............................................................... >= 100 mcd/lx m2 
Factor de lluminància (color blanc) (UNE-EN-1436 / UNE 135-200/1): 
- Sobre paviment bituminos............................................................................ >= 0,30 
- Sobre paviment de formigó .......................................................................... >= 0,40 
Valor SRT (UNE-EN-1436) ............................................................................................... 45 
 
Altres característiques: 
 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) 
- Dins dels primers 30 dies ............................................................................... >= 2,3 
- Als 12 mesos de l'aplicació ............................................................................ >= 1,9 
- Als 18 mesos de l’aplicació ............................................................................ >= 1,7 
- Condició general ............................................................................................ >= 1,7 Resistència al 
lliscament (UNE 135-200/1) ......................................................... >= 0,45 
Grau de deteriorament als 7 mesos d'aplicació (UNE 135-271): 
- Línies d'eix .................................................................................................. <= 20 % 
- Separació de carrils .................................................................................... <= 20 % 
- Vora calçada .............................................................................................. <= 15 % 
Al llarg de la vida útil...................................................................................... <= 30 % 
 
Dosificació: 
 
El fabricant indicarà la dosificació per tal de complir les condicions indicades al plec. Com a criteri 
general, en el cas de pintures convencionals, la dosificació serà de 720 g/m2 (10%) en pintura, i 480 g/m2 
(15%) en microesferes de vidre per a ferms flexibles. En ferms rígids, la dosificació de pintura 
s’augmentarà fins a 1000 g/m2. En el cas de termoplàstics, la dosificació per tal d’aconseguir un gruix 
mínim de 1,5 mm, serà entre 2,8 i 3,2 kg/m2, amb un contingut mínim de microesferes d’un 25 %. 
Finalment, en el cas de materials plàstics d’aplicació en fred, la dosificació serà tal que permeti obtenir 
marques de gruix mínim igual a 1,5 mm, si l’aplicació és manual, i de 0,35 mm si és mecànica, amb una 
proporció de microesferes que permeti obtenir el valor de retrorreflexió exigit. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig      ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes   - 0% 
 
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’obra, en el que hauran de figurar, com 
a mínim, els següents conceptes: 
 
 Marca o referència, i dosificació dels materials consumits. 
 Tipus i dimensions de la marca vial. 
 Localització i referenciació sobre el paviment de las marques vials aplicades. 
 Data d’aplicació. 
 Temperatura i humitat relativa al començament i a la meitat de la jornada. 
 Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en la durabilitat i/o característiques 
de la marca vial aplicada. 
 
La garantia mínima de les marques vials executades amb els materials i dosificacions especificades en 
el projecte, serà de 2 anys contats des de la data d’aplicació. 
 
4. Interpretació de resultats i actuació en cas d’incompliment 
 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de 
corregir els defectes observats. 
 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies 
indicades a la norma UNE 135-200 (2). 
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VORADES DE FORMIGÓ CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 
 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 
127-025) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
 
 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 
 
 Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal 
de realitzar els següents assaigs: 
 
 Resistència a flexió (UNE 127-028) 
 Absorció d’aigua (UNE 127-027) 
 Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83- 
302, 83-303 i 83-304) 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF solꞏlicitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127- 
025. 
 
3. Especificacions 
 
Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al 
plec de condicions i a la norma UNE 127-025. 
 
Les peces han de ser de forma prismàtica, amb una cara aixamfranada, i han d’estar obtingudes per un 
procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de grandària 
màxima, aigua, i eventualment additius. 
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
 
Llargària ........................................................................................ segons UNE 127-025 
Pes específic ...........................................................................................>= 2300 kg/m3 
 
Resistència a flexió (UNE 127-028) Classe R 5,5 
Valor mitjà ............................................................................. >= 55 Kp/cm2 
Valor unitari ........................................................................... >= 44 Kp/cm2 
Classe R 7 
Valor mitjà ............................................................................. >= 70 Kp/cm2 
Valor unitari ........................................................................... >= 56 Kp/cm2 
Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027): 
- Valor mitjà .................................................................................................. <= 9,0% 
- Valor unitari ................................................................................................ < 11,0% 
 
Resistència a la compressió .................................................................... >= 400 kg/cm2 
Gelabilitat ............................................................................................ Inherent a ± 20°C 
 
Toleràncies: 
- Llargària .......................................................................................................± 5 mm 
- Amplària .......................................................................................................± 3 mm 
- Alçària ..........................................................................................................± 5 mm 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No  s’acceptaran  les  peces  que  no  superin  la  inspecció  visual,  que  no  estiguin  correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 
mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no 
compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces 
cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a 
l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es colꞏloquen les peces de vorada. 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva colꞏlocació. 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. El suport 
ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
L'abocada  del  formigó  s'ha  de  fer  sense  que  es  produeixin  disgregacions  i  s'ha  de  vibrar  fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de colꞏlocar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Amplada de la base de formigó .............................................. gruix de la vorada + 5 cm Gruix de la base 
de formigó .................................................................................... 4 cm 
 
Vorada 
 
La vorada colꞏlocada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes, i 
s’ha d’ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
Pendent transversal .............................................................................................. >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .......................................................................± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell .......................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor ................................................................................................... ± 3 mm/3 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de colꞏlocació segons les instruccions de la DF  
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RIGOLES DE PECES DE MORTER CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 
 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 
127-001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
 
 Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 
127-001 
 
 Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 
 Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF solꞏlicitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127- 
001. 
 
 
3. Especificacions 
 
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme a les 
especificacions del plec de condicions. 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i 
la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)........................................................................ <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció ...................................................................................... >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) ............ Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
- Dimensions....................................................................................................± 1 mm 
- Gruix..............................................................................................................± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi.........................................± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes.......................................................................................± 0,4 mm 
- Balcaments.................................................................................................± 0,5 mm 
- Planor .........................................................................................................± 0,4 mm 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No  s’acceptaran  les  peces  que  no  superin  la  inspecció  visual,  que  no  estiguin  correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de 
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si 
ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es colꞏloquen les peces de rigola. 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva colꞏlocació. 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó: 
 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
L'abocada  del  formigó  s'ha  de  fer  sense  que  es  produeixin  disgregacions  i  s'ha  de  vibrar  fins 
aconseguir una massa compacta. 
La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Rigola 
 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, colꞏlocades a 
tocar i correctament alineades. 
S'han d'ajustar al traçat previst. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. La cara 
superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 
 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilꞏli entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. S'ha de 
colꞏlocar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ....................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell............................................................................................................± 10 mm 
- Planor .....................................................................................................± 4 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de colꞏlocació segons les instruccions de la DF  
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PANOT PER A VORERES CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de control 
 
 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 
 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 
127-001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
 
 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 
 
 Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 
 Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra) 
 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF solꞏlicitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar i els criteris de la norma UNE 127- 001. 
 
3. Especificacions 
 
Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats. 
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes 
rectes a la cara plana. 
No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix. 
 
Gruix de la capa fina ......................................................................................... >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) .......................................................................<= 7,5% 
Resistència al desgast (UNE 127-005) ............................................................. <= 3 mm 
Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció .................................................................................... >= 55 kg/cm2 
- Dors a tracció ..................................................................................... >= 35 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-003) ........... Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
- Dimensions ................................................................................................... ± 0,2% 
- Gruix ................................................................................................................ ± 8% 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ....................................... ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes ......................................................................................... ± 0,1% 
- Balcaments ............................................................................................... ± 0,5 mm 
- Planor ........................................................................................................... ± 2 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No  s’acceptaran  les  peces  que  no  superin  la  inspecció  visual,  que  no  estiguin  correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
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La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de 
cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran 
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si 
ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
 
 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es colꞏloquen les peces de panot. 
 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva colꞏlocació. 
 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
 
Base de formigó 
 
El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. o, en el seu 
defecte, els indicats per la DF. 
L'abocada  del  formigó  s'ha  de  fer  sense  que  es  produeixin  disgregacions  i  s'ha  de  vibrar  fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies. 
 
Colꞏlocació del panot 
 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva colꞏlocació. 
S'han de colꞏlocar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre la beurada. No 
s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48h a l'hivern. 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. S'han de 
suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
Pendent transversal .............................................................................................. >= 2% 
Gruix de la capa de sorra (si hi ha) ........................................................................ 3 cm. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig ..................................................................................................± 10 mm 
- Nivell ...........................................................................................................± 10 mm 
- Planor ....................................................................................................± 4 mm/2 m 
- Alineació de la filada .............................................................................± 3 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de colꞏlocació segons les instruccions de la DF 
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TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les següents: 
 
 Solꞏlicitar del fabricant els certificats de materials escollits. 
 Control de la documentació tècnica subministrada 
 Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
 Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instalꞏlació segons 
projecte. (Verificar identificació a tubs i accessoris). 
 Realització i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 
 
3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control 
 
Les tasques de control de qualitat per instalꞏlacions amb tubs de polietilè son les següents: 
 
 Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 
 Control visual de l’execució de la instalꞏlació, comprovant: 
 Soportació 
 Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instalꞏlació 
 Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 
 Distància a altres elements i conduccions. 
 Realització de proves d’estanqueitat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de servei, a 
instalꞏlacions d’aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas. 
 Realització de proves d’estanqueitat i evacuació a instalꞏlacions de sanejament. 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Es comprovarà globalment la instalꞏlació. 
 
3. Especificacions 
 
Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 
 Normes Bàsiques per a les instalꞏlacions interiors d’aigua. 
 Reglament d'instalꞏlacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 
 Reglament d'instalꞏlacions de gas en locals destinats a ús domèstic, colꞏlectius o comercials. 
 
4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de materials, es 
procedirà a fer-ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció 
d’obra 
 
 
  



[Escriba aquí]  

CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 
 
 Solꞏlicitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves de rutina 
exigits a totes les partides. 
 Control de la documentació tècnica subministrada 
 Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
 Control final d’identificació 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica en la 
taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 Assaigs: 
 
A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i 
les normes aplicables en cada cas: 
 

ASSAIG NORMA 

Rigidesa dielètrica Documentació fabricant 

Resistència d’aïllament Documentació fabricant 

Resistència elèctrica dels conductors UNE 20003 
UNE 21022 

Control dimensional Documentació fabricant 

Extinció de flama UNE 20432 

Densitat de fums UNE 21172 

Despreniment d'halògens UNE 21147 

 
 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió 
per part de la DF o empresa especialitzada. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels 
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
 
3. Especificacions 
 
Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents. 
 
UNE 20003 Coure tipus recuit i industrial per aplicacions elèctriques UNE 21017 Cables de coure nus 
semi rígid per a conductors elèctrics. UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics 
UNE 21022 Conductors de cables aïllats 
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec UNE 21176 Guia per a l’ús de cables 
harmonitzats de BT 
UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 
UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió UNE 21147 Assaigs dels 
gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics 
 
4. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la Direcció d’Obra, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de control 
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Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 
 
 Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors 
 Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 
 Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
 Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
 Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
  
2. Criteris de presa de mostra 
 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies 
principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 
 
3. Especificacions 
 
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte i el 
REBT. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la Direcció 
d’Obra. 
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ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ CONTROL DE MATERIALS 
 
1. Operacions de Control 
 Recepció dels certificats de garantia del fabricant. 
 Inspecció visual del material a la seva recepció. 
 Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
 Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
3. Especificacions 
 
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment de 
les característiques exigides a la documentació tècnica. 
 
Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials. 
No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instalꞏlador, ni defectes que 
puguin influir a les característiques mecàniques 
 
Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la seva 
correcta colꞏlocació, funcionament i/o utilització. 
 
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de ser 
uniforme per tota la superfície. Les fonts estaran pintades amb pintura metàlꞏlica resistent a la 
oxidació 
 
L’operació de desmuntage d’elements per al manteniment normal s’ha de poder fer amb l’ajuda 
d’eines ordinàries. 
 
Les parts amb contacte amb l’aigua, en el cas de les fonts, han de ser de materials que no puguin 
contaminarꞏla. La connexió amb l’aigua s’ha de poder fer amb facilitat i un cop situada la font en el seu 
lloc definitiu. 
 
El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada caixa 
portarà de forma indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instalꞏlació i muntatge. 
L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es deformin les unitats i en 
llocs protegits d’impactes. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control 
 
 Inspecció visual dels elements abans de la seva colꞏlocació. 
 Replanteig de la ubicació. 
 Inspecció visual dels elements colꞏlocats. 
 Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
2. Criteris de presa de mostra: 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DF. 
 
3. Especificacions 
 
El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
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Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, a la 
posició prevista en el projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar ben fitxats al seu 
suport. Un cop colꞏlocats, aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
 
Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests s’hauran de 
formigonar a una temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja. L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h després 
de la seva colꞏlocació. 
Un cop colꞏlocats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles Si hi han 
zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament. 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment Correcció, a càrrec del contractista, 
dels defectes observats. REFERÈNCIES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
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SUBMINISTRE DE PLANTES CONTROL DE MATERIALS 
1. Operacions de Control 
 
 Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
 Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 
 Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiràn les instruccions que en cada cas, determini la DF. 
 
3. Especificacions 
 
Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie i/o varietat. 
 
L’espècie  vegetal  no  ha de  tenir  malalties,  ni  atacs  de  plagues.  No  ha  de  presentar  ferides  o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment. 
 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i 
mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
 
Les arrels hauràn de donar com a mínim una volta a la seva base. 
 
Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació: 
 
- Guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre. 
 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà d’estar intacte, compacte i ple 
d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta 
protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. Finalment, quan és protegit amb guix, aquesta 
protecció haurà de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques adients a 
l’espècie i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La planta no ha 
de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor. 
 
Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el transport i 
subministrament; per això s’ha de col.locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat nebulitzadores. 
 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir també la part 
aèria de la planta. 
 
Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF. S’ha 
d’habilitar una rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrintꞏla amb palla, sauló o algu material porós que 
s’ha d’humitejar degudament. S’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
 
Les plantes han d’emmagatzermar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuat de les existències. 
Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant el seu 
transport i la seva manipulació. S’ha de colꞏlocar dins d’envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. Si no es pot plantar immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat 
adequades 
El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o en caixes. 
Aquestes hauran de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 



[Escriba aquí]  

 
- Génere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
 
Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. Només es poden 
portar a peu d’obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esqueixos que es puguin plantar en una 
jornada. 
Només es pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han de colꞏlocar creuats per 
capes. 
Les barrejes de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc protegit de les 
inclemències atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de condicions 
corresponent. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de 
garantia corresponents. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
1. Operacions de Control 
 
 Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
 Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 Inspecció visual de l’unitat acabada. 
 
2. Criteris de presa de mostra: 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DF. 
 
3. Especificacions 
 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitàri, aspecte i presentació. 
 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S’ha 
d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
Previament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superficie que ha de rebre la 
planta. 
 
En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: Correcció, per part del contractista, de 
les irregularitats observades. REFERÈNCIES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori 


