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DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXES
ME. MEMÒRIA
ME 1. Antecedents.
Dins del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 2014-2015, l’Ajuntament
de Rubí estableix un total de 107 actuacions que tenen com a objectiu la posada
al dia de la ciutat. En particular, una sèrie d’aquestes actuacions s’orienten a la
millora d’accessibilitat de diverses localitzacions urbanes amb deficiències en
aquest aspecte.
Entre aquestes actuacions es troba la què és objecte del present projecte i
que ve definida por necessitat de connectar la carretera de Sabadell amb la C1413.
ME 1.1. Emplaçament.
L’emplaçament del projecte es troba a la Ctra. Sabadell entre el Carrer
Navas Tolosa i el Carrer Futur de Rubí (Barcelona).
ME 1.2. Agents del projecte.
Promotor: Ajuntament de Rubí
Àrea de planificació ecologia urbana i seguretat
CIF.: P0818300F
Ctra. Terrassa, 116
08191, Rubí (Barcelona)
Projectista: OEARS Arquitectes, SCP. CIF: J-62514179
Enric Pueyo Mas, Col·legiat número 32744/1 del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya.
Passeig de les Torres 39, Local 1
08191, Rubí (Barcelona)
Tel. 935862038
ME 2. Objecte del projecte.
L’objecte del present projecte es descriure les obres necessàries per a la
remodelació de les voreres existents a la Ctra. Sabadell entre el C/Navas Tolosa i
el C/Futur, a mes de l’execució d’una nova escala de connexió a la C-1413 de
Rubí (Barcelona).
ME 3. Situació actual.
Actualment la parcel·la objecte d’aquest projecte es troba en un estat poc
cuidat, la vorera colindant no es troba pavimentada ni condicionada per al pas
dels vianants.
Es considera important la rehabilitació de la zona així com la construcció
d'una nova escala de connexió amb la C-1413.
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ME 4. Condicionants.
No és de destacar cap element exterior que condicioni la definició
constructiva del projecte. Ha calgut, però, respectar les indicacions de les
companyies de serveis afectades (aigua potable, electricitat, telefonia i gas).
ME 5. Descripció de la solució adoptada.
Les obres a realitzar per a la remodelació de les voreres existents a la Ctra.
Sabadell entre el C/Navas Tolosa i el C/Futur, i l’execució d’una nova escala de
connexió a la C-1413 son les següents:
1. Neteja i esbrossada de la zona afectada per la reforma.
2. Excavació de part del terreny per a adaptar-lo a les noves necessitats.
3. Repicat de part de les voreres afectades per la intervenció.
4. Condicionament del terreny on s’hi col·locarà la nova escala, mitjançant
l’excavació i compactació necessàries.
5. Construcció de nova fonamentació i adequacions necessàries segons
documentació gràfica.
6. Construcció de nova escala de connexió mitjançant llosa de formigó
armat de 20cm de gruix, inclosa fonamentació amb riostres. Segons
documentació gràfica.
7. Col·locació de paviments tipus panot a les voreres existents afectades i
de nova construcció necessaries per la col·locació de l’escala, incloent
paviments tàctils segons normativa.
8. Col·locació de barana metàl·lica a la nova escala, segons
documentació gràfica.
9. Instal·lació de punts de llum i/o adaptació dels punts de llum existents al
llarg de l’escala.
10. Adaptació de la xarxa d’enllumenat a les noves necessitats.
11. Adaptació de la xarxa de clavegueram a les noves necessitats.
12. Repintat de pas de vianants afectat.
13. Col·locació de nous guals per a pas de vianants.
14. Neteja de la zona un cop finalitzades les obres i transport de runa a
deixalleria autoritzada.
ME 6. Accessibilitat.
El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret
d’accessibilitat (D. 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.), en la mesura que sigui possible., donades les condicions
topogràfiques de l’àrea. No obstant això, el projecte no afegeix cap reducció de
les condicions d’accessibilitat existents, sinó que les millora.
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S’ha seguit:
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
ME 7. Topografia.
El projecte es disposa en un topografia força constant, que va de les cotes
inferiors de 141,70 fins a les superiors de 148,20. Es proposa la variació de la
topografia existent, adaptant-se a les necessitats requerides per la nova escala.
La terra retirada durant els treballs de fonamentació es traslladarà a un
gestor de residus autoritzat, preveient l'acopi previ necessari per realitzar el
trasllat.
ME 8. Nova escala.
Els passos a seguir per a adaptar els punts necessaris del terreny a les noves
necessitats i construir la nova escala son els següents :
 Replanteig i comprovació.
 Desbrossament i neteges.
 Excavació de la fonamentació necessària.
 Tractament de les capes existents: escarificat (si cal) de la superfície
de seient, compactació de capes preexistents i encebament.
 Extensió de capes de ferm: extensió, humectació i compactació de
capes de material, de manera que s'assoleixi la densitat establerta
per la normativa d'aplicació.
Un cop el terreny està preparat per a rebre la fonamentació es procedirà a
l’execució d’aquesta.
La fonamentació estará formada per quatre riostres de 60cm d'alçada
segons la documentació gràfica adjunta.
L'estructura de l'escala estarà formada per una llosa de formigó armat HA25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxim del granulat 10mm, d'espessor
de 20cm, col·locada sobre el terreny i amb armat superior e inferior #1Ø12c/20.
Sobre la llosa s'hi col·locaran els esglaons de peces prefabricades, monolític
tipus superstep de Breinco o similar, de mides 120x40x15cm.
Al llarg de l'escala s'hi col·locarà una barana de protecció d'acer, amb
passamà, travesser inferior, muntants segons documentació gràfica i de 100cm
d'alçada. Es fixarà mecànicament als esglaons.
ME 9. Serveis afectats.
El serveis que es veuran afectats per la remodelació de les voreres existents
a la Ctra. Sabadell entre el C/Navas Tolosa i el C/Futur, i l’execució d’una nova
escala de connexió a la C-1413 seran els següents:
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- Xarxa d’enllumenat públic:
La xarxa d’enllumenat públic s’adaptarà a les noves necessitats mitjançant
la reubicació del punt de llum existent a la C-1413, la instal·lació d'un nou punt de
llum a la part central de la nova escala i la instal·lació d'un nou punt de llum a la
columna existent a la carretera de Sabadell.
Aquest nou brancal s’enllaçarà amb la xarxa existent al punt 4007
d’aquesta, segons documentació gràfica i des d'aquest es donarà suministre als 3
nous punts. Tot segons amidaments i documentació gráfica.
- Xarxa de clavegueram:
Es procedirà a la construcció de nous embornals d´acord amb la distribució
proposada. Amb caixa d’obra de fàbrica. Es connectarà a la xarxa mitjançant la
construcció d'un nou imbornal i aquest a la xarxa existent.
La reixa i el bastiment, de mides indicades en els amidaments, seran de
fundició dúctil per una capacitat de càrrega C-250. Aquesta quedarà
perfectament enrasada amb el paviment.
- Jardineria:
Es proposa realitzar una hidrosembra de barreja de llavors per una gespa
tipus rústica de baix manteniment en tota la zona de vegetació afectada.
El taús haurà estat revestit previament mitjançant una malla organica 100%
fibra de coco, segons amidaments.
Es realitzarà un manteniment de la vegetació de la zona afectada durant
un any.
- Senyalització:
Es procedirà a la senyalització tant vertical com horitzontal (passos de
vianants, àrees d’aparcament, carrils de circulació,...) corresponent a la nova
circulació proposada.
La pintura serà:
 de dos components aplicada amb llana a mà per evitar lliscaments amb
incorporació de microesferes, en els passos de vianants i fletxes.
 pintura acrílica normal, en la resta de línies.
Si amb les obres s´afecta la senyalització existent (tant horitzontal com
vertical), aquesta s´haurà de restaurar abans de finalitzar l´obra.
- Senyalització durant les obres:
La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la Norma 8.2.I.C.,
l'esborrany de la "Instrucción de Señalización vertical", els criteris continguts en
l'esborrany de la "Instrucción 3.1.I.C de Trazado", el "Reglamento General de
Circulación" i les Ordenances municipals.

4

No es preveu realitzar cap modificació dels sentits de circulació dels carrers
adjacents. No es requereix de la ubicació de cap equip provisional de
semaforització.
Tal com s’ha comentat, no es tancarà la totalitat de l’obra, sinó que es
dividirà en diferents àmbits. La divisió de l’àmbit s’efectuarà amb barrera tipus
New Jersey, per a la separació de la zona de treball del pas habilitat per a
vianants. Es disposaran elements d’abalisament lluminós a cadascun dels
accessos que adverteixin dels tancament del vial.
Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà:
carrer en obres
prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra
mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra
estretament de calçada
pas de vianants
ME 10. Bens i drets afectats.
En aquest projecte de remodelació de voreres existents a la Ctra. Sabadell
entre el C/Navas Tolosa i el C/Futur, i d’execució d’una nova escala de connexió
a la C-1413 no s’afecten bens i drets privats.
ME 11. Afeccions al trànsit
Durant els treballs de remodelació de les voreres i la construcció de la nova
escala de connexió, no es preveu l'afectació del transit, no sent necessari realitzar
(d'inici) el tall de cap via pública.
La zona afectada pels treballs romandrà degudament senyalitzada fins a la
completa finalització dels mateixos, tal com s'especifica en la documentació
gràfica adjunta.
Si serà necessaria l'afectació del trànsit puntualment durant l'execució dels
treballs de pintat de la senyalització horitzontal.
ME 12. Termini d’execució
El termini d’execució previst per a realitzar les obres necessàries per a
remodelar les voreres existents a la Ctra. Sabadell entre el C/Navas Tolosa i el
C/Futur, i l’execució d’una nova escala de connexió a la C-1413 es d’un termini
no superior a 12 setmanes (3 mesos).
S'estableix la següent planificació de l’obra:
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Setmanes
Enderrocs
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moviment de terres
Estructura
Paviments
Sanejament
Enllumenat
Jardineria
Mobiliari urbá
Senyalització
Seguretat i salut
Imprevistos generals
Gestió de residus
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ME 13. Normativa aplicable.
S’adjunta a com annex un llistat de normativa aplicable. En cas d’omissions
o contradiccions amb el Projecte Executiu redactat, aquest últim s’haurà de
resoldre de forma que compleixi sempre amb la normativa vigent.
ME 14. Programa de control de qualitat.
El tipus i numero d'assaigs a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la
recepció dels materials com en el control de fabricació i posada en obra, serà el
determinat per la vigent Reglamentació sobre la matèria, o en defecte d'això les
quals fixi la Direcció facultativa de les obres.
El pressupost associat al programa de control de qualitat, segons
amidaments a l’annex corresponent és de Nou-cents setanta euros i cinquantavuit cèntims d’euro (970,58 €) de pressupost d’execució material.
D’aquesta manera, el control de qualitat representa un cost inferior a l’un i
mig per cent (1,5%) del pressupost de l’obra. En aquest cas, i donat el tipus i
magnitud de l'obra projectada, les despeses que s’originin com a conseqüència
dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra i dels informes específics que
s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas,
seran a càrrec de l’empresa adjudicatari i estan inclosos en el pressupost del
projecte proporcionalment als preus unitaris fins l’un i mig per cent (1,5%) del
pressupost d’execució material.
ME 15. Seguretat i salut.
En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es
modifica el Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament
dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les
recomanacions establertes a la “Guía Técnica” publicada pel INSH, resulta
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preceptiu per a les obres del present projecte un estudi bàsic de seguretat i salut
que s’adjunta al corresponent annex.
El contractista adjudicatari de l’obra elaborarà el “Pla de seguretat i salut en
el treball” basat en l’Estudi bàsic de seguretat i salut del present projecte.
El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut per al present Projecte s’inclou en el pressupost general de l’obra i a l’annex
corresponent i puja a la quantitat de 2.140,00 € a nivell d’execució material.



Grup: G



Subgrup: 6

ME 19. Revisió de preus.
Donat el termini d’execució dels treballs, no es preveu cap revisió de preus.
En tot es regirà pel que especifiqui el plec de condicions administratives que
defineixi la contractació de les obres.

ME 16. Gestió de residus.
Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes
d'excavació i d’enderroc d’elements de paviments d’aglomerat, formigó en
massa, armat, tubs, elements d’obra de fàbrica i especialment terres.
Segons determina el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición”
en el present projecte s’inclou “l’Estudi de Gestió de Residus” on s’estableixen les
obligacions del contractista respecte a la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva
prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valoració , assegurant que els
destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un
desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció.
L’estudi de la gestió de residus s’adjunta com a annex.

ME 20. Resum del pressupost.

ME 17. Conservació de les obres.
Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments,
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada
conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra
principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat,
instal•lacions elèctriques, obres auxiliars, etc......).
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres
fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte
seran a compte de Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin
deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en
compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin
convenients.

El pressupost d’execució material puja a la quantitat de SECENTA-CINC MIL
CENT QUARANTA-CINC EUROS I SECENTA-CINC CENTIMS D'EURO (65.145,65 €)

ME 18. Classificació del contratista
En compliment de l’article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic no cal determinar la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a
la licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera l’import
de 500.000 €. No obstant la classificació necessària seria:


Categoria: 1
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ENDERROCS I TREBALLS PREVIS ..........................................5.490,67 €
ESTRUCTURA ..........................................................................5.670,45 €
PAVIMENTS ......................................................................... 23.218,21 €
SANEJAMENT ........................................................................2.487,70 €
ENLLUMENAT .........................................................................5.499,80 €
JARDINERIA ...........................................................................4.058,95 €
MOBILIARI URBÀ ...................................................................2.922,63 €
SENYALITZACIÓ.....................................................................1.086,92 €
SEGURETAT I SALUT ...............................................................2.140,00 €
IMPREVISTOS GENERALS......................................................1.730,00 €
GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................... 10.804,32 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL........................................................ 65.145,65 €

ME 21. Pressupost per al coneixement de l'administració.
ME 21.1. Pressupost de contrata (PEC).
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ........................................ 65.145,65 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) ..............................................................3.908,74 €
DESPESES GENERALS (13%) ............................................................8.468,93 €
TOTAL
........................................................................................ 77.523.32 €
21% IVA ........................................................................................ 16.279,90 €
TOTAL IVA INCLOS ..................................................................... 93.803,22 €
El pressupost del Projecte ascendeix a SETANTA-SET MIL CINC-CENTS VINTTRES EUROS I TRENTA-DOS CENTIMS (77.523,32 €) més SETZE MIL DOS-CENTS
SETANTA-NOU EUROS I NORANTA CÈNTIMS D’EURO (16.279,90 €) en concepte de
l’IVA. Per tant, el pressupost total és de NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRES EUROS I
VINTIDÓS CENTIMS D'EURO (93.803,22€), inclòs Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
Gestió de residus i IVA.
ME 21.2. Pressupost del programa de control de qualitat.
PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT .......................................970,58 €
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BENEFICI INDUSTRIAL (6%) ................................................................... 58,23 €
DESPESES GENERALS (13%) ............................................................... 126,18 €
TOTAL CONTROL DE QUALITAT ..................................................... 1.154,99 €
21% IVA ............................................................................................. 242,55 €
TOTAL IVA INCLOS ....................................................................... 1.397,54 €
El pressupost del Programa de control de qualitat ascendeix a NOU-CENTS
SETANTA EUROS I CINQUANTA-VUIT CENTIMS D'EURO( 970,58€) més DOS-CENTS
QUARANTA-DOS EUROS I CINQUANTA-CINC CENTIMS D'EURO(242,55 €) en
concepte de l’IVA. Per tant, el pressupost total és de MIL TRES-CENTS NORANTA-SET
EUROS I CINQUANTA CUATRE CENTIMS D'EURO (1.397,54€), inclòs Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, Gestió de residus i IVA.
ME 21.3. Pressupost per al coneixement de l’administració.
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRATA ............................................ 77.523,32 €
TOTAL CONTROL DE QUALITAT ..................................................... 1.154,99 €
TOTAL PRESSUPOST ....................................................................... 78.678,31 €
21% IVA ........................................................................................ 16.522,45 €
TOTAL PRESSUPOST .................................................................... 95.200,76 €
Per tant, el pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a
SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS I TRENTA-U CÈNTIMS D’EURO
(78.678,31 €) més SETZE MIL CINC-CENTS VINTIDOS EUROS I QUARANTA CINC
CENTIMS D’EURO (16.522,45 €) en concepte de l’IVA. Per tant, el pressupost total
és de NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS EUROS I SETANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO
(95.200,876 €), inclòs Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Gestió de residus, Programa
de Control de Qualitat i IVA.
ME 22. Declaració d'obra complerta.
En acompliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2000, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit
exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots els elements que són
necessaris per a la utilització de l’obra (infraestructura completa, senyalització,
barreres, etc.) i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general

OEARS ARQUITECTES SCP
Enric Pueyo Mas
Arquitecte
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AX 2.

Ferms i pavimentació
Escala.
L’acabat de l’escala serà el propi de les peces prefabricades que formaran
els esglaons, segons documentació gràfica adjunta i amidaments.

Carretera de Sabadell i Carretera C-1413.
La part de vorera de la carretera de Sabadell i de la carretera C-1413
afectadaes per la reforma, seran pavimentades mitjançant peces de formigó
prefabricat de color gris (panots) de les mateixes característiques que els existents
en la zona i per peces tàctils tal com s'especifica en la documentació gràfica,
col·locades sobre una base de formigó en massa HM-20 de gruix variable amb un
mínim de 15cm, (aquesta capa formarà la pendent necessària del 10%) i subbase
de sorra de gruix 10cm.
Veure documentació gràfica adjunta.
Nous guals de vianants.
El nous guals per a vianants estaran formats per peces de formigó
prefabricat de color gris (panots) de mateixes característiques que els existents en
la zona i per peces tàctils tal com s'especifica en la documentació gràfica,
col·locades sobre una base de formigó en massa HM-20 de gruix variable amb un
mínim de 15cm, (aquesta capa formarà la pendent necessària del 10%) i subbase
de sorra de gruix 10cm.
Veure documentació gràfica adjunta.

AX 4. Xarxes afectades
La xarxes d'enllumenat i clavegueram s'adaptaran a les noves necessitats,
tot segons la documentació gràfica adjunta.
- Xarxa d’enllumenat públic:
La xarxa d’enllumenat públic s’adaptarà a les noves necessitats mitjançant
la reubicació del punt de llum existent a la C-1413, la instal·lació d'un nou punt de
llum a la part central de la nova escala i la instal·lació d'un nou punt de llum a la
columna existent a la carretera de Sabadell.
Aquest nou brancal s’enllaçarà amb la xarxa existent al punt 4007
d’aquesta, segons documentació gràfica i des d'aquest es donarà suministre als 3
nous punts. Tot segons amidaments i documentació gráfica.
- Xarxa de clavegueram:
Es procedirà a la construcció de nous embornals d´acord amb la distribució
proposada. Amb caixa d’obra de fàbrica. Es connectarà a la xarxa mitjançant la
construcció d'un nou imbornal i aquest a la xarxa existent.
La reixa i el bastiment, de mides indicades en els amidaments, seran de
fundició dúctil per una capacitat de càrrega C-250. Aquesta quedarà
perfectament enrasada amb el paviment.

AX 3.

Seguretat d’utilització (DB-SUA).
SUA 1 Seguretat enfront del risc de caigudes.
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, el sòls de la nova vorera i la
nova escala, tindran un valor de resistència al lliscament igual o superior a Rd >
45, classe 3.
Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció
en els desnivells, amb una diferència de cota més gran que 55cm, excepte quan
la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda.
Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una altura de 0,90m
mesurada verticalment des del nivell de sòl o, en el cas d'escales, des de la línia
d'inclinació definida pels vèrtexs dels esglaons, fins al límit superior de la barrera.
No tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 15cm de
diàmetre, exceptuant les obertures triangulars que formen l'estesa i la contrapetja
dels esglaons amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre
aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala no excedeixi de 5cm.
En el nostre cas, la barana utilitzada serà una barana metàl·lica, amb les
característiques i mides que s'especifiquen en la documentació gràfica adjunta i
es subjectaran a l’escala mitjançant fixacions mecàniques.
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AX 5. Estudi de seguretat i salut
Estudi de seguretat i salut
Dades de l'obra
Tipus d'obra:
Connexió i enllumenat públic entre la Carretera de Sabadell i la C1413.
Emplaçament:
Ctra. Sabadell entre el C/Navas Tolosa i el C/Futur, Rubí.
Superfície construïda:
No varia
Promotor:
Ajuntament de Rubí
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
OEARS Arquitectes SCP( Enric Pueyo, Oliver Fernández)
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
OEARS Arquitectes SCP( Enric Pueyo, Oliver Fernández)

Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia:
Amb desnivell
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
Pendent geotècnic
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Espai d’us públic
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
Totes
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les
obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el
present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi,
per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències
hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social,
en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures
de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici
d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de
contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a
la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les
següents activitats:
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El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament
o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
 Evitar riscos.
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
 Combatre els riscos a l'origen.
 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut.
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
 Donar les degudes instruccions als treballadors.
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a
les zones de risc greu i específic
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L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos
i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
3. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment
la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.01. Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...).

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).

Riscos derivats del funcionament de grues.

Caiguda de la càrrega transportada.

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollós.

Contactes elèctrics directes o indirectes.

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
3.02. Treballs previs

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...).

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
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plataformes).

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforços per postures incorrectes.

Bolcada de piles de materials.

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques).
3.03.Enderrocs

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...).

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

Projecció de partícules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollós.

Fallida de l'estructura.

Sobre esforços per postures incorrectes.

Acumulació i baixada de runes.
3.04. Moviments de terres i excavacions

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...).

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Cops i ensopegades.

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollós.

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

Sobre esforços per postures incorrectes.

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.
3.05. Fonaments

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...).

Projecció de partícules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.
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Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollós.

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases.

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

Contactes elèctrics directes o indirectes.

Sobre esforços per postures incorrectes.

Fallides d'encofrats.

Fallides de recalçaments.

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials. (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.06. Estructura

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,
gas...).

Projecció de partícules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollós.

Contactes elèctrics directes o indirectes.

Sobre esforços per postures incorrectes.

Fallides d'encofrats.

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials.
 (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Riscos derivats de l'accés a les plantes.

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.
3.07. Ram de paleta
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
 Projecció de partícules durant els treballs.
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
 Contactes amb materials agressius.
 Talls i punxades.
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Ambient excessivament sorollós.
 Sobre esforços per postures incorrectes.
 Bolcada de piles de material.
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
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reaccions químiques).
3.08. Coberta
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
 Projecció de partícules durant els treballs.
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
 Contactes amb materials agressius.
 Talls i punxades.
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Ambient excessivament sorollós.
 Sobre esforços per postures incorrectes.
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
 Caigudes de pals i antenes.
 Bolcada de piles de material.
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques).
3.09. Revestiments i acabats
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
 Projecció de partícules durant els treballs.
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
 Contactes amb materials agressius.
 Talls i punxades.
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Sobre esforços per postures incorrectes.
 Bolcada de piles de material.
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques).
3.10. Instal·lacions
 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
 Talls i punxades.
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
 Contactes elèctrics directes o indirectes.
 Sobre-esforços per postures incorrectes.
 Caigudes de pals i antenes.
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4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
RD 1627/1997)
 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada,
els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
5. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis
auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
5.01. Mesures de protecció col·lectiva
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra.
 Senyalització de les zones de perill.
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
 Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc.
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de
protecció de rases.
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Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
5.02. Mesures de protecció individual

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.
 Utilització de calçat de seguretat.
 Utilització de casc homologat.
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
 Utilització de mandils.
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
5.03. Mesures de protecció a tercers
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
6. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
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7. Normativa aplicable.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997;
1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

RD

(DOCE:

(BOE:

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN
REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES
EN ALTURA
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA
DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES
MÍNIMAS
DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

LEY
REGULADORA
DE
LA
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN

RD 485/1997. 14 abril
23/04/97)
RD 486/1997, 14 de abril
23/04/97)

(BOE:

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y
EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN
LAS
DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN
A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL
TRABAJO
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
CONTRA
LOS
RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE
EL TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

R.D. 488/97. 14 abril
23/04/97)

(BOE:

R.D. 664/1997. 12 mayo
24/05/97)

(BOE:

R.D. 665/1997. 12 mayo
24/05/97)

(BOE:

R.D. 773/1997.30 mayo
12/06/97)

(BOE:

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició
de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de
la “ordenanza de seguridad e higiene
en el trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
02/11/89)

PROTECCIÓN
ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
21/06/01)

(BOE:

En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de
la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)
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CONTRA

RIESGO

INSTRUCCIÓN TÉCNICA
COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

R.D 988/1998
03/06/98)

(BOE:

(BOE:
(BOE:
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52)
modificacions: O. 10
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. 23 septiembre de 1966
(BOE:
01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per
O de 20 gener de 1956

CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
02/09/75): N.R. MT-3:
modificació:
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE:
25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA
RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
04/09/75): N.R. MT-5
modificació:
BOE: 27/10/75

Derogat capítol III pel RD 2177/2004
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO,
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS
ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE:
14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981

INSTRUCCIÓN TÉCNICA
COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i
la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 31 octubre 1984
07/11/84)

(BOE:

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

O. de 7 enero 1987
15/01/87)

(BOE:

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE
D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

(BOE:

BANQUETAS
MANIOBRAS

AISLANTES

(BOE:
(BOE:

DE

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
05/09/75): N.R. MT-6
modificació:
BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE:
29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
09/09/75): N.R. MT-9 modificació:
BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
10/09/75): N.R. MT-10 modificació:
BOE: 01/11/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 59/1994

AX 6. Control de qualitat.

B - MATERIALS

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

B0 - MATERIALS BÀSICS

a càrrec del/s Arquitecte/s

B01 -

nom
ENRIC
Per a l’obra
d’edificació
situada a

cognoms
PUEYO MAS

DNI
43511641B

núm. col.
32744/1

Remodelació de voreres existents i execució d’una nova escala
de connexió
Ctra. Sabadell entre el C/Navas Tolosa i el C/Futur, Rubí

del qual es promotor
el Sr.
Ajuntament de Rubí
I son direcció
facultativa
ENRIC PUEYO MAS

43511641B

EL PROGRAMA INCLOU EL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS SEGÜENTS MATERIALS, Als
NIVELLS ESPECIFICATS EN EL PROJECTE
MATERIALS OBJECTE DE CONTROL
Formigó en massa
Componentes del formigó

Protecció contra el foc
EXTINTOR

Aïllament tèrmic
Fibra de vidre

Armadures per a formigó
expandits

Poliestirens

Acer laminat per a estructura
projectat

Poliuretans

Maó amb funció resistent
Forjats unidireccionals

Aïllament acústic
Fusteria metàl·lica

L’avaluació econòmica dels assajos, anàlisis i probes s’estima provisionalment en
970,58 €

Maig de 2017

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar
que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El promotor

El/s Arquitecte/s
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B031 - SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
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Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en
pes

18

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
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Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

¦

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al
lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es
recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
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granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus
s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
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- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de
control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En
cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat
de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
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- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o
illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui
els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B033 - GRAVES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
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Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han
considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós,
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de
requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al
lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat
dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats
provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó
serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la
direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions
següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix
mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNEEN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
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-

Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals,
o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres
materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del
sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica
de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
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Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació,
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
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- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació
que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant
assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder
ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En
cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat
de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
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OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals
ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A
DRENATGES:
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Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B037 - TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química
apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a
d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza
com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits
naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents
fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40 ZN25 ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦ 50 ¦
100
--¦
¦ 40 ¦
80-95 100
-¦
¦ 25 ¦
60-90 75-95 100
¦
¦ 20 ¦
54-84 65-90 80-100 ¦
¦
8 ¦
35-63 40-68 45-75
¦
¦
4 ¦
22-46 27-51 32-61
¦
¦
2 ¦
15-35 20-40 25-50
¦
¦ 0,500 ¦
7-23 7-26 10-32
¦
¦ 0,250 ¦
4-18 4-20 5-24
¦
¦ 0.063 ¦
0-9
0-11 0-11
¦
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+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o
parcial, de pedra de cantera o de grava natural.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques
exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar
continguda dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25 ZA20 ZAD20 ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦ 40 ¦
100
--¦
¦ 25 ¦
75-100 100
100
¦
¦ 20 ¦
65-90 75-100 65-100 ¦
¦
8 ¦
40-63 45-73 30-58
¦
¦
4 ¦
26-45 31-54 14-37
¦
¦
2 ¦
15-32 20-40 0-15
¦
¦ 0,500 ¦
7-21 9-24 0-6
¦
¦ 0,250 ¦
4-16 5-18 0-4
¦
¦ 0,063 ¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
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Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul

- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el
volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat
acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
-

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

B0 -

MATERIALS BÀSICS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

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

B051 - CIMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix
i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats,
de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou
llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del
pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNEEN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden
ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
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¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
¦
¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del
clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments
de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per
als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
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D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener
de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦
¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A
¦
¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 803032.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS
(CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
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-

número de referència de la comanda
nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
quantitat que es subministra
en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
data de subministrament
identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL)
I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà
compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa
de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges
indesitjades.
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La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra.
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 - CALÇS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per
òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors
d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
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Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la
norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no
experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat
per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones
y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres
productes de construcció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a
mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions
exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques,
s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs
de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
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S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi
la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i
l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha
de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les
especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al
formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de
fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2
per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a
ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments
d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
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- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
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¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm;
8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de
450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

-

Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de
6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

33

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En
cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
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Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els
que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) =
x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon
a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a
major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a
controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més
baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i
els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
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establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a
la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades
ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient
donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al
formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de
fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
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Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2
per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a
ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments
d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
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- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
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- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm;
8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de
450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Massissos:
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- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de
6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En
cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els
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que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) =
x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon
a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a
major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a
controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més
baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i
els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a
la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades
ambdues en proporció.
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La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient
donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima
del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
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Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%

-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Identificació del ciment, additius i addicions emprats
Identificació del lloc de subministrament
Identificació del camió que transporta el formigó
Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de
6 mesos.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

B07 -

MORTERS DE COMPRA

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y
especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
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Marca del fabricant i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referència a la norma UNE-EN 12004
Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer
la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE
PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC,
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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Instruccions d'utilització
Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i
es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE
RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions
del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les
dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0A1 - FILFERROS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions
de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
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FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y
tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A3 - CLAUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033,
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del
tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la
peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la
perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
B0 - MATERIALS BÀSICS

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per
a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

B0A - FERRETERIA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0A6 - TACS I VISOS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han
d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2
de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 156301): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
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- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦ fy
¦unitaria ¦ al
¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32
i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
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- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras
de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a
mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2
EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
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Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080.
La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81
de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del
mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on
es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura,
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques
mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control
de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de
com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es
faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
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Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament
o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació
de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si
l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part
del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas
que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C
de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions
observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les
desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són
conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.
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A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord
amb 7.2 de l'UNE 36832.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de
les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en
servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb
les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el
lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de
la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
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Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.

B0D3 - LLATES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 - PUNTALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poderlo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
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Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦
2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 - TAULERS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
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Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva
capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o
desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluït.
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No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per
a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor
ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa
d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0E -

MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per
la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius,
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés
de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
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Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en
cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material
constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques
de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu
cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
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Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de
determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNEEN 772-1.

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar
inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de
la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec
del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 - MAONS CERÀMICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per
la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
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Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures
en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de
10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
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PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets
exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu
cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
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segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar
inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma
UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec
del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 -

MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNEEN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per
colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte
o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Cada perfil foradat ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent
informació:
- La designació abreujada
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- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el
número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i
el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta
adherida al paquet.
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte
de partida.
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble
que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un
text clar
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d'espàrrecs
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de
mantenir seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.
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S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col.locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures
addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals
estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar
de cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article
640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin
les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5
mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN
ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals que els siguin d'aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com
a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com
a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
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En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar
col.locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible
després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de
collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols
aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és
necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord
amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme
s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l'indicador directe de tensió
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin
les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5
mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies
de la peça.
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No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN
ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats
pel fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat
prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461,
segons correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o
purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
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- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN
10025-6
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero
no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no
aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y
reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Acero.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B -

GEOTÈXTILS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
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- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de
cobrir abans de 24 h des de la seva col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de
talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)
- Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225)
- Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
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- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en
moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (EN 13719 i EN 14574)

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C,
en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per als elements amb funció de separació:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu
cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las
capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras
para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de canales.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
proyectos de contenedores de residuos líquidos.

-

-

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a
pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
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Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3
mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors
a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de
dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions),
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- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN
1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- 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 (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
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- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de
producció establert en la marca de qualitat de producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del
fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de 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.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9F -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
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Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3
mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors
a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de
dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
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Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors
a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de
dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
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Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les
rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de
llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 -

BARANES I AMPITS

BB12 - BARANES D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de
protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
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La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la
documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets
especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera
que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt,
d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar
l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats
en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les
condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles
del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control
serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment
galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions
exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE
85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO
APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la
DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
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PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de
les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle,
al seu conductor.
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La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada ¦
¦
¦ (% en pes) ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦ 0 a 2
¦
¦Superior nominal ¦ 0 a 10
¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*) ¦
¦Inferior nominal ¦ 95 a 100
¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.
Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.
MICROESFERES DE VIDRE:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
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GRANULAT ANTILLISCANT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE
VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de
tenir la següent informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions
d'ambdós.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de
l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de
producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin
els resultats dels assaigs següents:
- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d'assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
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En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de
resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- En cada subministrament, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de
l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de
producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin
els resultats dels assaigs següents:
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es
realitzarà amb els següents criteris:
- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la 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.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir
algun assaig.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d'identificació es
realitzarà amb els següents criteris:
- Microesferes: 3 pots d'1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a
la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir
algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptantne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 -

SENYALS
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel
"Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General
de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns
casos.
- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de
contingut fix i acoten la seva prescripció.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o
d'acer galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu
ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina
retrorreflectant.
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a
la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150
mm)).
- E1 per als bordes de la placa de la senyal (els bordes de la senyal no estan
protegits, el substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense protecció
alguna de la superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol
VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de
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luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3, per la seva part, compliran les
característiques de les normes UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui
marcar sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas
el producte ha de tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran
marcats al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a
fàbrica si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la
mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al
canvi de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació
annexa que contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que
la marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a
la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells
verticals, així como la retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma PG 3/75 MOD 6OM.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptantne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les
operacions de control definides.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

BBMZ -
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MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
- Separador per a barrera metàl·lica simple
- Separador per a barrera metàl·lica doble
- Connector de suport tubular
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
- Topall final per a barrera metàl·lica simple
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN
ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport
de senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN
ISO 1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
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L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%) ¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦ 26 ¦ 24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦ 25 ¦ 23
¦
¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu
correcte funcionament.
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN
ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :
UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular : UNE 135123.
Gruix nominal: 3 mm
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent,
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes
en la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Gruix: 3 mm
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:
- Códi 1: retrorreflector de vidre
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
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Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície
resistent a l'abrasió
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució).
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a
l'abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la
seguretat de la circulació vial.
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas
d'arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element
arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el
nom del fabricant i la data de fabricació.
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i
s'han de comprovar segons aquesta norma.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en
calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge
ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un
pendent mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de
4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol
de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser
llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb
el terra.
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
CAPTALLUMS:
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Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu
suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE I CAPTALLUMS:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN
FORMA DE CUA DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES
DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y
ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y
metodología de control.
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales,
geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y
metodología de control.
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos
de ensayo.
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CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros
retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial
del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es
realitzaran els següents assaigs:
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha
de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat
segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat
de qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament
i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós
han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb
el bastiment.
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S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o
reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la
capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a
l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
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Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
Toleràncies:
- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del
mateix material.
Separació entre traves: <= 100 cm
Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada: 60 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir
a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:
Gruix: >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa
colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
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El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats,
exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les
condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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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.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE
53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible
les dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat
5.2.3 de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Gruix de la paret ¦ Tolerància ¦
¦ Nominal ¦
(mm)
¦ màxima ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦ DN
¦
¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8 ¦ (mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦ 110 ¦ 4,2 ¦ 6,6 ¦ + 1,0 ¦
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¦ 125 ¦ 4,8 ¦ 7,4 ¦ + 1,2 ¦
¦ 140 ¦ 5,4 ¦ 8,3 ¦ + 1,3 ¦
¦ 160 ¦ 6,2 ¦ 9,5 ¦ + 1,5 ¦
¦ 180 ¦ 6,9 ¦ 10,7 ¦ + 1,7 ¦
¦ 200 ¦ 7,7 ¦ 11,9 ¦ + 1,8 ¦
¦ 225 ¦ 8,6 ¦ 13,4 ¦ + 2,1 ¦
¦ 250 ¦ 9,6 ¦ 14,8 ¦ + 2,3 ¦
¦ 280 ¦ 10,7 ¦ 16,6 ¦ + 2,6 ¦
¦ 315 ¦ 12,1 ¦ 18,7 ¦ + 2,9 ¦
¦ 355 ¦ 13,6 ¦ 21,1 ¦ + 3,2 ¦
¦ 400 ¦ 15,3 ¦ 23,7 ¦ + 3,6 ¦
¦ 450 ¦ 17,2 ¦ 26,7 ¦ + 4,1 ¦
¦ 500 ¦ 19,1 ¦ 29,6 ¦ + 4,5 ¦
¦ 560 ¦ 21,4 ¦ 33,2 ¦ + 5,0 ¦
¦ 630 ¦ 24,1 ¦ 37,4 ¦ + 5,0 ¦
¦ 710 ¦ 27,2 ¦ 42,0 ¦ + 5,0 ¦
¦ 800 ¦ 30,6 ¦ 47,4 ¦ + 5,0 ¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
- Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal qu’arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: l’indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas,
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 -

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: l’indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies,
capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
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Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o
etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda
a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha
de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER
A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- 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 relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepció)
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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 -

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
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BG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240
mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats
al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà
segons criteri de la DF.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 -

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de
llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure
que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus
¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦ >= 10 ¦ >= 300 ¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: l’indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS
CONNEXIÓ A TERRA

D'ELEMENTS

ESPECIALS

PER

A

ELEMENTS

DE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a
terra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats
al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà
segons criteri de la DF.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a
terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 PARTS PROPORCIONALS
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

D'ELEMENTS

ESPECIALS

PER

A

CONDUCTORS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure nu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una
pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 -

COLUMNES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat
de 2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 402 i EN 40-5.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta
protecció:
- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025
(excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088

-

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques,
inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.

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

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦ 400x400x10 ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m) ¦ 2,5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma
UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNEEN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d'alçària nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnes d'alçària nominal > 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la
circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del
polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel
centre de la porta
- columna amb placa d'ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició
prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
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Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): <1º entre l'eix de la columna i l'eix
perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y
dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las
columnas y báculos de alumbrado de acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent
informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles
- Durabilitat
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

BR3 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS

BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per
aglomeració de les seves partícules.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir
contaminació per deriva del producte o arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
Toleràncies:
- pH: ± 1

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre
una matriu orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els
focus d'humitat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS

BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 -

PLANTES

BR4U - BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreges de cespitoses subministrades a peu d'obra.
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En barreja
- En pa d'herba
- En esqueix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF.
Les cespitoses de qualitat alta han d'estar constituïdes per varietats de fulles fines, denses i
que exigeixen un manteniment alt.
Les cespitoses de qualitat normal han d'estar constituïdes per varietats rústiques i resistents
al trepig mecànic.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu
no inferior al 80%.
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
No ha de tenir símptomes de malaties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals
rosegadors.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades.
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de
determinar-se, segons l'ús i finalitat a que es vulguin destinar, d'acord amb la DT.
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat
superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de
l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
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.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm

No hi ha normativa de compliment obligatori.
Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

79

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes.
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
ESQUEIX O PA D'HERBA NO SUBMINISTRAT EN ROTLLES:
Subministrament: Amb la base de terra adequada per al tipus i la mida de la gleva. Si les
condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables s'han de protegir les parts
aèries i radicals.
PA D'HERBA SUBMINISTRAT EN ROTLLE:
Subministrament: En rotlles sobre palets. S'han de descarregar a la zona a cobrir i han de
posar-se el mateix dia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha
de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
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Consistència seca: Nul·la
Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
Consistència fluida: ± 20 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 -

MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó
armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar
a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció
inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de
tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
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- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres
<= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els
elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio
de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona
del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS
135 -

FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb
formigó armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça
estructural estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
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La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes
que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció
considerada, ± 50 mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec
de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans
de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui
que es compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha
de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes
i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en
la taula 69.8.2 de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament
que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres
elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
14 - ESTRUCTURES
14E -

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter
de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter
de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o
per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades
d'acer i el massissat amb formigó de traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m,
separades amb junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden
haver-hi peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de
l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i
dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:

ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
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L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts
que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5
filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
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Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció
de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables,
sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 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.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
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Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de
la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera
E3 - FONAMENTS
E31 -

RASES I POUS

E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i
37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas
de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament
la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció
considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas
de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
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Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
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Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures,
amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
E3 - FONAMENTS
E31 -

RASES I POUS
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E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de
formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions
de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça,
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la
màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha
de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el
formigonament.
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.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir
la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció
de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
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Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20
mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en
la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden
ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació
dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament
la DF.

E3 - FONAMENTS

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm

E3C - LLOSES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas
de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i
37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
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Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb
tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
E3 - FONAMENTS
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures,
amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
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E3C - LLOSES
E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva
d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de
formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
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-

Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions
de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça,
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la
màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha
de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el
formigonament.
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.
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Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir
la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció
de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20
mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en
l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en
la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden
ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació
dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.
E3 - FONAMENTS
E3Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de
les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima
del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el
formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal
deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just
abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu
que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
E4 - ESTRUCTURES
E4D E4DC -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
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La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que
hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin
d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència
d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del
formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents
procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els
costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
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No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura,
per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant
el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es
podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Lloses
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estreps
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i
la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
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El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de
ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha
de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes
i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així
com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva
alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
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conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius
o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E4 - ESTRUCTURES
E4E -

ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter
de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter
de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o
per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
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Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
Col·locació de plomades en arestes i voladissos
Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
Repàs dels junts i neteja del parament
Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de
ser més petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars,
d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i
en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de
l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i
dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
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Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts
que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti
la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de
treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per
tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de
suportar la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció
de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables,
sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E4 - ESTRUCTURES
E4E -

ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER
DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila
expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de
ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
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Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de
ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres
corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i
col·locat manualment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'armadures:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
En el cas de formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Cura del formigó
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota
l'armadura.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre
> 8 mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços
de compressió.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça,
llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm
Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mida granulat màxim + 5 mm; >=
D màxim; >= 10 mm
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm, >= D
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
FORMIGONAMENT:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de
suportar la pressió del formigó fresc.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que
s'aboca i sense segregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARMADURES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

FORMIGONAMENT:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.

F21 -

DEMOLICIONS

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

ARMADURES:

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
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Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element
que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
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Introducció del morter a les perforacions
Trossejat de les restes amb martell trencador
Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que
no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple
entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa
o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin
l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a
aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors,
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat
com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o
camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
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Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de
la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té
un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 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.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de
la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F224 - REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element,
realitzades amb mitjans mecànics.
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S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm
ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de
manera que no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament,
els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de
la DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
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.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons
el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més
gran de 3 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes
existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F22 -

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària
amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres

F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
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MOVIMENTS DE TERRES

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la
rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
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El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació
exigit amb els mitjans que es disposen.
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.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació
d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat
(UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta
ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior
a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
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.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es
garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
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 o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat
resultant sigui l'addient.
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En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en
contacte, ha assolit la resistència necessària.
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.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys
a la canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, totu o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas
de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una
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superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat
in-situ (ASTM D 30-17).
Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 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.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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.

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

-

INTERPRETACIÓ DE 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.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta
de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
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 amb un
inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
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.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues
en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques,
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els
criteris següents:
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Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar
fuites.
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Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues
en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques,
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
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La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 -

RASES I POUS

F31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat

107

-

Plànols executius del cindri i els seus components
Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que
hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin
d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència
d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del
formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents
procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els
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costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura,
per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant
el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es
podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Lloses
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estreps
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
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FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i
la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de
ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha
de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes
i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així
com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva
alçària.
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En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius
o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
F9 - PAVIMENTS
F92 -

SUBBASES

F921 - SUBBASES DE TOT-U
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
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Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de
l'equip de compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat
(UNE 103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en
la resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el
contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i
humidificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
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L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en
tongades de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari
per aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior,
com a mínim.
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'autoritza 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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.
- 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.
- 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 realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
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Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la
placa es determinarà la humitat in-situ.
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels
cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts
en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de
prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
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 de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.
F9 - PAVIMENTS
F93 -

BASES

F936 - BASES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i
estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
F9 - PAVIMENTS
F97 -

RIGOLES

F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la
base de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que
es produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les
peces de vorada o de rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS
F9E -

PAVIMENTS DE PANOT

F9 - PAVIMENTS
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del
suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni
amb d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la
subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó
vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de
base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de
millorar l'adherència.
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en
tota la superfície.
- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors
als vehicles auxiliars de l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de
la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FB1 -

BARANES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la
barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o
formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions
mecàniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el
projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >=
50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm
com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm
d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans
de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEFDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de
coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta
de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de
fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EN

CAS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

114

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA -

- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en
ser trepitjades per les rodes del vehicle.

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contínua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
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CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se
sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via,
mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera,
es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES".
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR
305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni"
està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
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Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades
a 45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la
carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni
reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar
amb la maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment
a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment
a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
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* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar
eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- Retrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm
s'hauran de disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit
transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del
coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions
mitjançant un sistema d'avaluació dinàmic "in situ":
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i
730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

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.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les
normes UNE 135312 i UNE 135314.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:

Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- 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).
INTERPRETACIÓ DE 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 de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
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.
Distància a la calçada: >= 50 cm

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- 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).
INTERPRETACIÓ DE 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 de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les
normes UNE 135312 i UNE 135314.

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment,
excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib
a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en
el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans
del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2
kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar
a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb
brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la
DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
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Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud
superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin
estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i
instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del
fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des
de la data d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la
DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornantlo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior
a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de
qualitat estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm
de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de
tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o
d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización
Vertical, de la Instrucción de Carreteras.

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta
de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de
fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD1 -

DESGUASSOS I BAIXANTS

FD1B - BASTIMENTS I REIXES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i reixa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE
FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FD1 -

DESGUASSOS I BAIXANTS

FD1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS
FD1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
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La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE
FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter,
sobre llit de formigó.
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de
formigó i junts de morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Cuneta amb peces col·locades amb morter:
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de morter als junts
- Neteja de la superfície acabada
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó:
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de formigó
- Col·locació de les peces
- Col·locació de morter als junts
- Neteja de la superfície acabada
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM): >=95%
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
Es col·locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó.
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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FD5 -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DRENATGES

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

FD56 - CUNETA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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-

Control d'execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta.
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 -

DRENATGES

FD5A - RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.
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.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit
al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
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Pendent <= 4%: ± 0,25%
Pendent > 4%: ± 0,50%
Rasants: ± 20 mm

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material
circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm
Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada,
vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base
per al rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la
DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin
deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm),
s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150
g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i
al rebliment amb material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del
geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas
de persones, equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació
d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal
compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les
condicions exigides. 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. Les tongades de cada
costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

-

Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o,
mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en
els pous de registre aigües avall.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit
de material filtrant.

FD5 -

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

EN

CAS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
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-

Nivell soleres: ± 12 mm
Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)

CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de
ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de
rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 -

DRENATGES

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes
d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el
seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per
impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG3 -

CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS

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

FD9 -

RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície del tub
- Col·locació del formigó de protecció
- Cura del formigó de protecció
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície
exterior dels tubs.
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de
l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no
ha de tenir pols, greixos, etc.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a
malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
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.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “ in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs,
etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació del pericó sobre la solera
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats
amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de
l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
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CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura
>= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament,
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
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- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.),
ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4:
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.),
ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

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

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat
per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen
en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les
restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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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 DF.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió
assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE),
UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 211232
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers
termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibintse expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que
es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després
de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
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No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar
alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de
ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici
a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels
extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància
mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el
neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar
un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la
línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor
neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de
fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions
d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per
sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie
i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
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Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

-

Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
Verificar l'ús adequat dels codis de colors
Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
Assaigs segons REBT.

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni
coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure
de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la
tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en
general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al
conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

-

CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent
cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar 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
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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 i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que
determini la DF.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o
amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim
mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins
d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
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El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant
brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en
mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de
posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els
conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura
d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com
a mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3
m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al
costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades
al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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-

Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de
posada a terra.
Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la
col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser
aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FHN6 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
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Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE 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 DF.

Des del moment en que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment
en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
Quan l'hidrosembra és en una fase, s'ha de fer incorporant tots els components en una
passada i quan és en dues fases, s'ha de fer en dues passades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FR - JARDINERIA
FR7 -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

IMPLANTACIÓ DE GESPA

FR72 - IMPLANTACIÓ DE GESPA PER HIDROSEMBRA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
S'han considerat els tipus següents:
- Hidrosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrosembra:
- Comprovació de la superfície a sembrar
- Barreja de les llavors, l’aigua, el mulch, l’adob, el bioactivador i l’estabilitzador a la
hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l’aigua, el mulch i l’estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la DT; en cas de suposar una
disminució de la capacitat de germinació deguda al temps, existència de formigues, etc,
s'ha d’augmentar proporcionalment aquesta quantitat.
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl.
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un
percentatge alt de matèria orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser
superior a 15.
HIDROSEMBRA:
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb altres
materials que s'afegeixen a l'aigua, en suspensió o en solució.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny.
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de
puresa i poder germinatiu previstos.
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina.
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les
llavors i materials aportats.
HIDROSEMBRA:
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AX 7.

Gestió de residus.
1 Tipologia de residus generats.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
L’aprovació del Real Decret 105/2008, d’ 1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gesti dels residus de construcció I demolició estableix la gestió de
residus de construcció i d’enderrocs.
DEFINICIÓ DE CONCEPTES
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que,
complint la definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21
d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició.
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa
potencialment contaminant requereixen un tractament específic i un control
periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del
12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts
o especials.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques,
químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona
física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta
negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que
pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana.
La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de
residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers
vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Productor de residus de construcció i demolició: La persona física o jurídica
titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de
construcció o demolició.
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja
o d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels
residus.
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus
de construcció o demolició.
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica
que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors
per compte aliè.
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Tipologia de residus generats.
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant
l’obra i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està
en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema
de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos
(especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el
format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya
(CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de
tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no
entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER),
com és el cas de la seva classificació.
1.1 Residus principals.
Els principals residus de la present obra de demolició son els següents:
 Terres
 Roca
 Formigó (paviments, murs, ...)
 Mescles bituminoses
 Cablejat elèctric
 Restes vegetals
 Metalls
 Maons
 Altres: fusta, vidre i plàstic
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els
següents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS.
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
RUNA:
17 01 01
Formigó
17 01 02
Maons
17 01 03
Teules i materials ceràmics
17 02 02
Vidre
17 05 04
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:
17 02 01

Fusta

PLÀSTIC:
17 02 03

Plàstic

FERRALLA:
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01
Coure, bronze, llautó
17 04 02
Alumini
17 04 04
Zinc
17 04 05
Ferro i acer
134

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que
contenen PCB).
17 09 03
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses.
17 02 04
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres
substàncies perilloses.
17 08 01
Materials de construcció a base de guix contaminats amb
substàncies perilloses.
17 06 01
Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses.
17 06 05
Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 04 09
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres
substàncies perilloses.
17 03 01
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
17 03 03
Quitrà d'hulla i productes enquitranats.
ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER:
RESTES VEGETALS:
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes
vegetals en el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol
02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes
vegetals.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els
següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i
roba de protecció no especificats en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL
CAPÍTOL 17 DEL CER.
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels
capítols 05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament
específic.
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments.
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca. 02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS
1.2 Volum de residus.
VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA.
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha
d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en
obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus
de demolició o enderrocs que es generen en obra.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus
d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del
present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de
realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat.
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació
generada pel contractista.

02 01 07
Residus de silvicultura.
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites
quantitats com són:
Paper i cartró
Envasos, draps de neteja i roba de treball
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VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA.
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de
construcció que es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la
codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER),
definida en l’aparat 3 del annex.
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha
d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en
obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir
dels imports econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost
d’execució.
S’adjunta taula per realitzar l'esmentada estimació i considerar el següent:
La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu
que es genera per a cada subcapítol.
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.
Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es
produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol.
Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació
generada pel contractista.
Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de
conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra.
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que
alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra.
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Capítol

Subcapítol

ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

Subtotal
ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

PAVIMENTS

PAVIMENTS

SANEJAMENT

SANEJAMENT

2.487,70

Subtotal
ENLLUMENAT

ENLLUMENAT

5.499,80

Subtotal
JARDINERIA

JARDINERIA

4.085,95

Subtotal
MOBILIARI URBÀ

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ

SENYALITZACIÓ

Subtotal
SEGURETAT I SALUT

SEGURETAT I SALUT

Subcapítol
Subtotal

TOTALS

TOTALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0,0028

15,37

0,0002

1,10

0,00004

0,22

0,0015

8,24

3,29

0,55

PLÀSTIC

15,37

FUSTA

1,10

RUNA

0,22
PAPER I CARTRÓ

FERRALLA

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
1.086,92

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
2.140,00

IMPREVISTOS GENERALS

GESTIÓ DE RESIDUS

RESTES VEGETALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

_

_

_

_

0,0003

1,70

_

_

0,00004

0,23

_

_

1,70
PLÀSTIC

FUSTA

0,23

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0,000001

0,023218

0,000050

1,160911

_

_

_

_

_

_

0,0001

2,321821

0,02

1,16

PLÀSTIC

2,32

FUSTA

RUNA

PAPER I CARTRÓ

FERRALLA

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

_

_

0,0001

0,25

0,0001

0,25

_

_

0,00004

0,10

_

_

0,25
PLÀSTIC

0,25

FUSTA

0,10

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0,0003

1,65

_

_

0,0003

1,65

0,0001

0,55

0,00004

0,22

_

_

1,65

1,65

PLÀSTIC

FUSTA

0,55

RUNA

FERRALLA

0,22
PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0,0008

3,27

_

_

0,0001

0,41

_

_

0,00004

0,16

_

_

3,27

0,41

PLÀSTIC

FUSTA

0,16

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00004

0,12

_

_

0,12
PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00004

0,04

_

_

0,04
PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00004

0,09

_

_

0,09
PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

1.730,00

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00004

0,07

_

_

0,07

1.730,00
GESTIÓ DE RESIDUS

8,24

Fc

2.140,00
IMPREVISTOS GENERALS

Subtotal
Capítol

Fc

0,55

1.086,92

Subtotal

Subcapítol

Volum (m³)

0,0001

2.922,63

Capítol

Capítol

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
2.922,63

Subtotal

Subcapítol

Fc

3,29

4.085,95

Capítol

Capítol

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

RESTES VEGETALS

Volum (m³)

5.499,80

Capítol

Subcapítol

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

PAPER I CARTRÓ

Fc

2.487,70

Capítol

Subcapítol

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

FERRALLA

0,0006

23.218,21

Capítol

Subcapítol

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
23.218,21

Subtotal

Subcapítol

RUNA

5.670,45

Capítol

Subcapítol

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
5.670,45

Subtotal

Subcapítol

5.490,67

FUSTA

PLÀSTIC

5.490,67

Capítol

Subcapítol

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

10.840,32

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00004

0,43

_

_

0,43

10.840,32
PRESSUPOST
TOTAL DEL
PROJECTE
65.145,65

RESIDUS ESPECIALS
Fc

Volum (m³)

0,00004

2,61

1.3 . Vies de gestió de residus.
1.3.1 Marc legal
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar
qualsevol impacte sobre l’entorn.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminació dels olis usats


LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de
Residus.
 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció.
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de
Catalunya.
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en
dipòsits controlats.
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.


DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol,
reguladora dels residus.
 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu.

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
1.3.2 Procés de descontrucció
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de
desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció
que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de
poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials
perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant
l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria,
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que
els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la
seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa,
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels
residus.
Asfalt
Formigó
Terres, roca
Material vegetal
Cablejat
Metalls
Altres: vidre, fusta, plàstics.
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus.
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus
Naturalesa dels riscs

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento
para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo),
sobre gestión de. aceites usados.
 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots
ells.

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento
para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.


LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero.
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los
aceites industrials usados.
Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

3

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:

Zona d’acopi de terres

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents
dipòsits

Contenidor per a plàstic per a
reciclar

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de
metalls (acer laminat)

Contenidor de banals per
abocador

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

1.3.3 Gestió dels residus
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen
principalment en:
 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió
dels residus.
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió
externa dels residus.
 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la
present obra es gestionen mitjançant els següents processos:
T 11- Disposició de residus inerts
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V-14 Reciclatge de vidre
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

V 83- Compostatge
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:
Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual
de residus al llarg del seu recorregut.
Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint
productors o posseïdors de residus.
Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de
l’ecologia.
Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del
residu, al productor o posseïdor del residu.
1.3.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants,
cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El
tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el
seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant
el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.
D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta
categoria els següents:
 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els
contenen.
 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així
com envasos que els contenen.
 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels
treballs de manteniment de maquinaria i equips.
 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els
recipients que els contenen.
 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els
contenen.
 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.
 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del
residu:
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i
tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió
d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès del corresponent concurs públic, ha fet
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concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és encarregada en l’actualitat de la
recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser
gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons
adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament
especialment en trasvàs de recipients.
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i
seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran
envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament
hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus
durant la fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha
produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar
els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que
contenen residus perillosos figurarà:

DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Codi de gestor
E-1222.11
Operacions autoritzades
T-15 Deposició en dipòsit de terres i runes
Adreça física
Ctra. Pedrera Vallsalent C-1415, Pk 24,9
08211 Castellar del Vallès
Adreça de correspondència
C/ Convent 61 (08202 Sabadell)
Telèfon
93 715 52 44
Pressupost.
Dintre del pressupost del projecte s’ha inclòs el cost previst per a la gestió de
residus de la construcció i demolició, de tal manera que tots els costos consignats en
aquestes taules s’entenen inclosos en les partides corresponents, i en tot cas no poden
constituir reclamació econòmica.

El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament
en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació
d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament
d’aquests olis usats.
Gestors de residus.
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser
també diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal
consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus:
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les
taules adjuntes.
DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ
Codi de gestor
Operacions autoritzades
Adreça física

Adreça de correspondència
Telèfon

E-815.03
T-15 Deposició en dipòsit de terres i runes
Polígon Industrial Can Canyadell
Urbanització Can Pi de la Serra
08191 Rubí
Ctra. Cerdanyola-Sant Cugat, Km 3 (08290
Cerdanyola del Vallès)
93 586 46 44

Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.
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DOCUMENT NÚM. 2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG 1. Situació i emplaçament
DG 2. Plànol de conjunt, planejament
DG 3. Topografia existent
DG 4. Topografia modificada
DG 5. Zones d'actuació
DG 6. Senyalització
DG 7. Planta general
DG 8. Secció escala
DG 9. Detalls escala
DG 10. Detalls escala
DG 11. Detalls voreres
DG 12. Detalls voreres

Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.
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DOCUMENT NÚM. 3. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PT. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PT 1.
Plec de condicions tècniques d’obra

Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

7

PLEC DE CONDICIONS PER A
L'EXECUCIO D'OBRES D'URBANITZACIO
INDEX GENERAL
1.- PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
2.- UNITATS D'OBRA CIVIL
3.- UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIO D'AIGUA POTABLE
4.- UNITATS D'OBRA DE SANEJAMENT
5.- UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIO D'ENERGIA ELECTRICA
6.- UNITATS D'OBRA D'ENLLUMENAT PUBLIC
7.- UNITATS D'OBRA DE JARDINERIA
8.- UNITATS D’OBRA DE XARXA TELEFONICA I ALTRES SERVEIS

PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
1.- CONDICIONS GENERALS
1.1.- DOCUMENTS DEL PROJECTE
1.2.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
1.3.- COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
1.4.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA
1.5.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
1.6.- REPLANTEIG DE LES OBRES
1.7.- MATERIALS
1.8.- DESVIAMENTS PROVISIONALS
1.9.- ABOCADORS
1.10.- EXPLOSIUS
1.11.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
1.12.- PREUS UNITARIS
1.13.- PARTIDES ALÇADES
1.14.- TERMINI DE GARANTIA
1.15.- CONSERVACIO DE LES OBRES
1.16.- DISPOSICIONS APLICABLES
1.17.- EXISTENCIA DE TRAFIC DURANT LES OBRES
1.18.- INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
1.19.- EXISTENCIA DE SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
1.20.- DESVIAMENTS DE SERVEIS
1.21.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

1.- CONDICIONS GENERALS
---------------------------Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentres no siguin modificades
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Capitol II.

1.1.- DOCUMENTS DEL PROJECTE
-------------------------------El present Projecte consta del següents Documents:
Document
Document
Document
Document

nº
nº
nº
nº

1:
2:
3:
4:

Memòria i annexes.
Plànols.
Plec de Condicions Facultatives.
Estat d'Amidaments i Pressupost.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
Aquests documents en cas de licitació sota pressupost són: Plànols, Plec de Condicions, (amb els
dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadres de
Preus Unitaris, Estat d'Amidaments i Pressupost.

1.2.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
---------------------------------------El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5
i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la constractació d'obres de l'Estat.
En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8,
i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar
a les obres el personal tècnic què es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista
col.laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal cumpliment de les seves funcions.

1.3.- COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
-----------------------------------------------------Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules del "Plec de Clàusules Administratives Generals".
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per emmagatzematge i utilització d'explosius,
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a l'assenyalat en el Reglament de Circulació,
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió; Codi
Tècnic de l'Edificació i a totes disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament
o indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte.

La resta de documents o dades del projecte són documents informatius i estan constituïts per la
Memòria amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada del
Promotor, sense que això suposi que es respoabilitzi de la certesa de les dades que es subministren.
Aquestes dades han de considerar-se tant sols, com a complement d'informació que el Contractista
ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

1.4.- INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA
-------------------------------------------------------------Hom es regirà pel que disposa el text refós de la llei de Contractes del sector públic (RD 3/2011)i
del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del
contracte; per tant, el Contractista no podrà al.legar modificació de les condicions de Contracte en
base a les dades contigudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base
personal, maquinària i materials, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport,
característiques dels materials de l'esplanació, justificació de preus. etc.) llevat que aquestes dades
apareixin en algun document contractual.

Particulament, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets
malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i
perjudicis que es puguin causar.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del
Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes en el
Capítol II del present Plec de Condiciones, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En
qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescipcions Tècniques Generals
contingudes en el Capítol I del present Plec.
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omés als Plànols o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director,
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el
Contracte.

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris pel fi.

1.5.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
------------------------------------------------A més de les despeses i taxes que es citen al "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran
a càrrec del Contractista, si es el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu
explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinària.

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal.lacions,
ferramentes,
etc.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal.lacions pel subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessàris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o
impostos de de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i
zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució exepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris
contractats.

1.6.- REPLANTEIG DE LES OBRES
-------------------------------El Contractista realitzarà tots el replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també, de materialitzar
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per l'acabament, exacte,
en planta i perfil de la diferents unitats. Tots el materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquests
treballs, aniran a càrrec del Contractista.

1.7.- MATERIALS
------------A més del que es disposa en les clàusules del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran
d'observar-se les següents prescipcions:
Si les procedències de materials estiguessin fixades en el documents contractuals, el Contractista
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici del Promotor, canviar aquell origen o procedència,
hom es regirà pel que es diposa en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen materials procedents de
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el
Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que
per això tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà el seu càrrec l'autorització per la utilització de préstecs, i es farà càrrec,
a més, el seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra materials, si la seva procedència no ha
esta aprovada pel Director.

1.8.- DESVIAMENTS PROVISIONALS
----------------------------------El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments, que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els
accessos dels confrontants, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi
de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II es digui expressament el contrari,
amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas de que no hi
siguin, valorats als preus de Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució
de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament el camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials a l'obra, o per accessos i
circulació del personal del Promotor i visites d'obra i accessos en bones condicions de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del
Contractista.

1.9.- ABOCADORS
--------------Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització, seran a càrrec
del Contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors en relació amb la hipotesi feta en la justificació del preu
unitari, que s'inclou als annexes de la Memòria, ni l'omisió, en l'esmentada justificació, de l'operació
de transport a abocadors, seran causa suficient per al.legar modificació del preu unitari que apareix
al quadre de preus o al.legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de
transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el
transport a l'abocador.
Si en els mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de
l'excavació de l'aplamament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la
Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel.les amb la
condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de
l'esmentada estensió i compactació del materials seran a compte del Contractista, per considerar-se
incloses en els preus unitaris.

ferramentes, instal.lacions, etc.; Les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentment
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
1.10.- EXPLOSIUS
------------L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes,
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les
instruccions que figurin en Projecte o dicti la Direcció d'obra.
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos llicències per l'utilitazació d'aquests mitjans,
així como el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria
d'explosius i execució de voladures.
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri
perillosos, encara que l'autorització del mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la
responsabilitat dels danys causats.
El Contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per advertir al públic del seu treball
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la seva
perfecta visibilitat.

La descomposició del preus unitaris que figura en el quadre de preus nº 2 és d'aplicació exclusiva
a les unitats d'obra incompletes, el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra
del Quadre nº 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició
que figura en el Quadre nº 2. A l'encapçalament d'ambdós Quadres de preus figura una advertència
a l'efecte.
Fins i tot en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria,
s'utilitzen hipótesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jormals i mà d'obra
necessària; Quantita,tipus i cost horari de maquinària; transport, número i tipus d'operacions
necessàries per completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents
components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-se com a base
per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar
l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonmentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura
en els corresponents Articles del present Plec, no es exhaustiva sino enunciativa, per a la millor
comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no
relacionats però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la
unitat i conseqüentment, es consederaran inclosos en el preu unitari corresponent.

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius.

1.11.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
--------------------------------------En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula al "Plec de Clàusules
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec
de Prescripcions", aquelles que apereixen definides en els Plànols del Projecte.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organísmes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar el treballs necessaris per la localització, protecció o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de
pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del quadre nº 1. En el seu defecte, hom es
regirà pel que s'estableix al "Plec de Clàusules Administratives Generals".

1.12.- PREUS UNITARIS
-------------------El preu unitari que apareix en lletra en el quadre de preus nº 1, serà el que s'aplicarà als
mesuraments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriment al que es prescriu al "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus
unitaris que figuren en el Quadre de preus nº 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en
contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del Quadre nº 2 ni en la
justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets de patent, cànon
d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució
de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars,

1.13.- PARTIDES ALÇADES
-----------------------Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions tècniques particulars, en
els Quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran intergrament al
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del "Plec de
Clàusules Administratives Generals".

1.14.- TERMINI DE GARANTIA
---------------------------El termini de garantia de l'obra serà d'un any (1) comptat a partir de la Recepció Provisional,
llevat que en el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest
termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal,
balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, intal.lacions elèctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa al text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)

1.15.- CONSERVACIO DE LES OBRES
----------------------------------Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de netaja, acabats, entreteniments i
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecta estat de
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix

Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

- Codi Tècnic de l’Edificació. Documents Bàsics
- Reglament de conservació de carreteres.

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa al "Plec de
Clàusules Administratives Generals".
El present asticle serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin sigut
objecte del robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions
econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que
siguin convenients.

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 11.
- Reglament de la Circulació vigent.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres i Ponts del M.O.P.U. juliol de
1976.
- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de tuberies de formigó de la
Associació Tècnica de Derivats del Ciment.

1.16.- DISPOSICIONS APLICABLES
--------------------------------A mes de les disposicions esmentades explícitament als articles del Present Plec, seran d'aplicació
les disposicions següents:

- LEY DE CARRETERAS:
Ley 25/1988 (29/07/88)
B.O.E. (30/07/88) B.O.E. (12/11/88)

- Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s'estableixin per la contractació
d'aquestes obres.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Instrucció EHE de formigó estructural
- Normes sobre ciments UNE 80 301, 80 303, 80 305, 80 306, 80 307, 80 310 i 80 403.
- Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, aprovat per RD 842/2002
- Reglament de Línies Elèctriques Aérees d'Alta Tensió.
- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores vigent
- Seran també vigents i es tindran en compte especialment totes les Nomes vigents de les
Companyies de Serveis Afectades (Aigua, Electricitat, Telèfons, i Gas).

Modificada por
R.D. 1812/1994 (02/09/94)
R.D. 1778/1994 (05/08/94)
Ley 42/1994 (30/12/94)
R.D. 1052/1995 (23/06/95)
Ley 13/1996 (30/12/96)
Orden 16/12/1997
Ley 66/1997 (30/12/97)
R.D.L. 15/1999 (01/10/99)
Ley 14/2000 (29/12/00)
R.D.L. 11/2001 (22/06/01)
Orden 23/07/2001
Ley 24/2001 (27/12/01)
R.D. 1421/2002 (27/12/02)

- REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS
R.D. 1812/1994 (02/09/94) B.O.E. (23/09/94)

- Reglament de Instal.lacions d’Instal.lacions Tèrmiques als Edificis
- Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal.lacions Frigorífiques.
- Reglament d'Aparells de Pressió.
- Reglament d’Instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col.lectius o comercials
- Norma UNE 60-601."Instal.lació de calderes de gas per a Calefacció i/o Aigua Calenta Sanitària de
potència superior a 70 KW".
- Reglament d'Aparells que Utilizen Combustibles Gasosos.
- Reglament per a Instal.lacions Distribuidores de G.L.P. de 0,1 a 20 m3 de Capacitat.
- Reglament sobre utilització de Productes Petrolifers per a Calefacció i altres usos no industrial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificada por
R.D. 1911/1997 (19/12/97)
Orden 16/12/97
Orden 12/02/98
Orden 19/11/98
R.D. 597/1999 (16/04/99)
Orden 28/12/99
Orden 27/12/99
Orden 23/01/2000
R.D. 114/2001 (09/02/01)
Orden 23/07/2001

•
•

Instrucción 7.1-IC. sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras
Orden 21/03/1963 B.O.E. (08/04/63)
Norma 4.1-IC. sobre obras pequeñas de fábrica
Orden 08/07/1964 B.O.E. (11 y 12/01/65)

VARIS
•

Norma 5.1-IC. sobre drenaje
Orden 21/06/1965 B.O.E. (17/09/65)

•

Relación Normas Técnicas sobre Estudios, Proyectos y Construcción de carreteras. AI
17/05/77
Orden 12/11/1977 B.O.E. (26/11/77)

•

Norma 8.2-IC. sobre marcas viales
Orden 16/07/1987 B.O.E. (04/08/87) y (29/09/87)

•

Señalización durante las obras
Orden 301/1989 (27/04/89)

•

Norma 5.2-IC. sobre drenaje superficial
Orden 14/05/1998 B.O.E. (23/05/90)

ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO, VÍAS DE SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN DE
INSTAL·LACIONES DE SERVICIO
- Orden 16/12/1997
B.O.E. (24/01/98) y B.O.E. (20/02/98)
Modificada por
• Orden 13/09/2001 B.O.E. (26/09/01)
• Sentencia 04/05/2004 B.O.E. (16/06/04)
• Orden FOM/392/2006 (14/02/06) B.O.E. (18/02/06)
• Orden FOM/1740/2006 (24/05/06) B.O.E. (06/06/06)
NORMA 3.1-IC. TRAZADO
- Orden 27/12/1999 B.O.E. (02/02/00)
Modificada por
• Orden 13/09/2001 B.O.E. (26/09/01)
NORMA 8.1-IC. Señalización vertical de la instrucción de Carreteras
- Orden 28/12/1999 B.O.E. (29/01/00)
NORMA 6.3-IC SOBRE REHABILITACIÓN DE FIRMES
- Orden FOM/3459/2003 (28/11/03)
B.O.E. (12/12/03) y B.O.E. (25/05/04)
NORMA 6.1-IC SOBRE SECCIONES DE FIRME
- Orden FOM3460/2003 (28/11/03) B.O.E. (12/12/03)
LLEY DE CARRETERES DE CATALUNYA
- Llei 7/1993 (30/09/93) D.O.G.C. (11/10/93)

•
•

Modificada per
Llei 21/2001 (28/12/01) D.O.G.C. (31/12/01)
Llei 6/2005 (02/06/05) D.O.G.C. (07/06/05)

SANEJAMENT
• RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM DE LA CORPORACIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA.

• NORMES UNE DECLARADES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES MINISTERIALS DEL
5 DE JULIOL DE 1967 I L'11 DE MAIG DE 1971, NORMES UNE ESMENTADES ALS
DOCUMENTS CONTRACTUALS I, COMPLEMENTARIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE
• NORMES NLT DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL JOSE LUIS ESCARIO.
NORMES DIN, ASTM I D'ALTRES NORMES VIGENTS A D'ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE
SIGUIN ESMENTADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL

- Ordenances Municipals.
- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
contracte.
- En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte en tot
moment les condicions més restrictives.
- L'Adjudicatari s'haurà d'atenir en l'execució d'aquestes obres a tot allò que sigui aplicable en les
disposicions vigents en relació a la Reglamentació del Treball, Assegurances de Malalties, Subsidis
Familiars, Plusos, Subsidis de Vellesa, Gratificacions, Vacances, Retribucions Especials, Hores
Extraordinàries, Càrregues Socials i, en general, totes les disposicions que s’hagin dictat o es dictin
per regular les condicions laborals a les obres per contracta amb destinació a l'Administració Pública.

1.17.- EXISTENCIA DE TRAFIC DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES
---------------------------------------------------------------------L'existència de determinants vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les Obres
no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista.
El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i
si s'escau contruirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu
d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la
conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en
cap moment podran ésser objecte de reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat
d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les
Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus
unitaris.

1.18.- INTERFERENCIA AMB ALTRES CONSTRACTISTES
-------------------------------------------------------El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les Obres
sigui possible executar treballs de Jardineria. Obres Complementàries com poden ser execució de
xarxes elèctriques, telefóniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres
de la Direcció referents a l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi
de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivade per eventuals paralitzacions o
increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en el preus del
Contracte i no podran ésser en cap moment objecte de reclamació.

1.19.- EXISTENCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
---------------------------------------------------------Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol
tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània
de les Obres i la substitucio o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar
els medis adequats per a l'execució dels treballs de manera que s'eviti la possible interferència i el
risc d'accidents de qualsevol tipus.
El Contractista sol.licitarà a les diferentes entitats de subministradores o propietaris de Serveis
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de
serveis enterrades mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les
disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran se
objecte de reclamació.

1.20.- DESVIAMENT DE SERVEIS
-----------------------------Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentarà en els plànols i dades de què
disposi, o mitjançant la visita als serveis si es factible, haurà d'estudiar i replentejar sobre el terreny
els serveis i instal.lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los
malbè i assenyalar aquells que, en últim cas consideri necessari modificar.

Si el Director de l'Obra es mostra conforme, sol.licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la
modificació d'aquestes instal.lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col.laboració
del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

1.21.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
--------------------------------------El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i
segura marxa dels treballs i a l’adopció de la normativa general en vigor i el Pla de Seguretat i Salut
de l’Obra

PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

2.- UNITATS D'OBRA CIVIL
2.1.- Materials bàsics.
2.2.- Preus Unitaris.
2.3.- Esbrossada i neteja del terrenys.
2.4.- Excavacions en qualsevol tipus de terreny.
2.5.- Terraplens.
2.6.- Demolicions i reposicions.
2.7.- Subbase granular.
2.8.- Bases granulars.
2.9.- Paviments asfàltics i de formigó
2.10.- Excavació de rases i pous.
2.11.- Voreres i vorades prefabricades de formigó.
2.12.- Rigoles.
2.13.- Obres de formigó en massa o armat.
2.14.- Acer.
2.15.- Pavimentació de voravies.
2.16.- Tubs de formigó.
2.17.- Arquetes i pous de registre.
2.18.- Drenatges.
2.19.- Embornals i buneres.
2.20.- Obres de fàbrica de totxana.
2.21.- Encofrats i motlles
2.22.- Baranes metàl.liques
2.23.- Accessos i connexions amb vials existents.
2.24.- Abastament d'aigües.
2.25.- Senyalització i balisament.
2.26.- Galvanitzats

2.1.- MATERIALS BASICS
---------------------Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les Obres seran de primera qualitat i
compliran les especificacions que s'exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1976) i en les Instruccions, normes i
Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.16 del present Plec.

2.2.- PREUS UNITARIS
--------------------Serà d'aplicació l'indicat al Plec de Clàusules Administratives Generals.
D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàuslula els Preus unitaris fixats en el Contracte per a
cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de l'unitat
corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a
judici del Director de les Obres per a la correcta execució de l'unitat contractada.

2.3.- ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS
-----------------------------------------------Definició.- Es defineix com a aclariment i esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i
retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material indesitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
inclouen els correponents documents del Projecte.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels
amb un diàmetre superior a deu centrímetres (10) a fi que no en quedi cap dintre del ciment del
terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15) de profunditat sota la superficie natural del terreny.
Tambè s'eliminaran sota els terraplens de poca cota fins a una profunditat de cinquanta
centímetres per sota de l'esplanada.
Aquells arbres que ofereix possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es tallaran
en troços adequats i finalment s'enmegatzemeran acuradament en llarg del tirat, seperats dels
munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels troços de fusta serà superior a tres
metres (3) si ho permet el tronc.
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les
zones pròximes a les obres. Cap hito-marca de propietat o punt de referència de dades
topogràfiques de qualsevol classe, serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi
referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el seu desplaçament.
Retirada del material objecte d'aclarimet i esbrossada:
- Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial seran cremats d'acord amb el
que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les Obres.
- Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali
el Facultatiu encarregat de les Obres.
Mesurament i abonament.- Es complirà en tot moment el que es prescriu al P.G.3.
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i
exemptes de material.
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels matarials i totes les operacions esmentades
en l'apartat precedent.
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de la terra vegetal.
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la
Direcció de les Obres a fi de ser emprades per a formació de zones verdes.

Execució de les obres.- Excavació dels material objecte d'aclariment i esbrossada.
Les operacionsd'excavació s'efectuaran amb les precausions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les estructures existents d'acord amb el que,
sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements
que hagi de conservar intactes.
Per disminuir, en el possible, el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà
que els que s'han d'aterrar caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari
evitar danys a altres arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progresivament. Si per
tal de protegir aquests arbres o altre vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents i s'ajustaran al que, sobre el
particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres.
En els rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre seran
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l'esplanada.

Les terres vegetals es mesuraran i pagaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El
transport a l'abocador o a l'amàs intermig esmentat es considerarà inclòs en els preus unitaris del
contracte.

2.4.- EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
----------------------------------------------------------Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les Obres, els plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.
La unitat d'excavació de les zones de desmunt així com el seu refi i l'execució de cunetes
provisionals o definitives.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, el treballs que s'executaran per a deixar
l'explanda refinada, compactada i totalment preparada per endegar la col.locació de la subbase
granular estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions

de capacitat portant necessàries, el Director de les Obres podrà ordenar una excavació en subrasant
que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions.
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol
tipus de terreny.
L'excavació especial de talusos en roca definida a l'article 322 del P.G.3, s'abonarà al preu únic
definit d'excavació.
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents en la mormativa indicada a l'article
1.16 i es consideraran inclosos en els preus d'excavació.
En el preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del Director
de les Obres el materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador
no sent el possible increment de distància de transport motiu de sobrepreu.
El Director de les Obres podrà autoritzar abocar materials a determinades zones baixes de les
parcel.les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'extensió i compactació sense
reclamar compensació econòmica de cap tipus.
El replè de parcel.les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrá
al que decideixi el Facultatiu Director sense ajustar-se al que afectes de valoració del Pressupost
figuri en els pressupostos parcials del Projecte.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja
indicades, tots el auxiliars i complementaris com són:
Instal.lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament
d'aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i
amortització, etc., així com els entrebancs produits per la filtracions o per qualsevol altre motiu.
Si el Contractista amb l'aprovació del Promotor executés menor volum d'excavació que el que
hauria de resultar de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment
executat.

2.5.- TERRAPLENS
--------------Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedens d'excavacions o préstecs.
Els material per a formar terraplens compliran les expecificacions del P.G.3.

Mesurament i abonament.- Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats,
mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs.

L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinará pel Facultatiu encarregat en
funció de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtraions motivades
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent per això necessitarà l'autorització del Facultatiu
Director que sols la concedirà quan amb l'equip propost pel Contractista obtingui la compactació
requirida al menys al mateix grau que amb l'equip propost pel Facultatiu encarregat.

per qualsevol causa,

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que previament
s'hagin fixat en aquest projecte.
Per l'efecte dels mesuraments de moviments de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal como es trobi on s'hagi d'excavar.
S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres desprès de executades i
consolidades segons el que es preveu en aqueste condicions.

El ciment del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superficies de discontinuitat
evitables. A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit
per que, amb el mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els
material de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta
uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. No s'estendrà cap
tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent compleixi les condicions exigides, i
per tant sigui autoritzada la seva estensió per Facultatiu encarregat. Quan la tongada subjacent
s'hagi estovat per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent.

Advertència sobre el preus de les excavacions.- A més del que s'especifica en els articles anteriors
i elque s'estableix en els que es detallen la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se
en compte el següent:

Mesurament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després dels
treballs.

El Contractista, a l'executar les excavacions s'atendrà sempre als plànols i instruccions del
Facultatiu. En cas de que l'excavació a executar no estés suficientment definida, sol.licitarà
l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els
despreniments ni els augments de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Facultatiu
Director. Contràriament,si seguint les instruccions del Facultatiu executés menor volum de
d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols o de les prescripcions fixades, sols es
considerarà d'abonament el volum realment executat.

El material a utilizar serà en un cas, provinent de l'excavació en la traça, en aquest cas el preu del
replè inclou la càrrega, compactació i transport.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants del
despreniments, hauran de reomplir amb el mateix tipus de material sense que el Contractista rebi
per això cap quantitat addcional.

En cas de que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega,
transport, estensió, humidació, compactación, anivellació i cànon de prèstec corresponent.
En qualsevol dels dos casos esmentats el preus serà únic sempre que el préstecs s'obtinguin
d'excavació de parcel.les del polígon. El Director de les obres podrà autoritzar a excavar a
determinades parcel.les a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs en
parcel.les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel.les per dessota de les cotes de les
voreres més pròximes.

Els terraplens considerats al P.G.3 com a raplens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331),
s'executaran d'acord amb el P.G.3 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.
Terraplè de sòls sel.leccionats de préstecs exterior al polígon.Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon,
el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta
d'operacions necessàries per deixar totalment acabada la unitat de terraplè. El Contractista haurà de
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i abans de
començar les excavacions haurà de sotmetre a la aprovació del Director de les obres les zones de
préstecs a fi de determinar si la quantitat del sòls és suficient.

2.6.- DEMOLICIONS I REPOSICIONS
------------------------------------Definició.- Es defineix com a demolició l'operació d'enderrocament de tots el elements que
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per a donar per
acabada l'execució de la mateixa.

2.7.- SUB-BASE GRANULAR
-------------------------Condicions generals.- Els materials a utilitzar en sub-bases granulars seran àrids naturals o
procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, arenes, escòries, sòls
seleccionats o materials locals exemptes d'argila, marga o altres materies extranyes.
Abans de col.locar la sub-base granular es comprovarà amb especials atenció la qualitat dels
treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. El percentatge de
humitat del material i de l'esplanada seran els correctes i es comprovaran el pendents transversals
de la plataforma.
Mesurament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats i
compactats, mesurat sobre els plànols del Projecte.
El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu.

La seva execució inclou les operacions següents:
- Enderrocament o excavació de materials.
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al seu lloc d'utilització o amàs definitiu.
Tot això realitzat d'acord amb les presents específicacions i amb les dades que, sobre el particular,
inclouen la resta dels documents del Projecte.
Execució de les obres.- Enderrocament o excavació de materials.
Les operacions d'enderrocament o excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a la
obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord
amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, així com els llocs
d'amàs i la forma de transport d'aquells.
Mesurament i abonament.- Es mesuraran i abonaran als preus del quadre de preus nº 1.
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camió i el transport a abocador o lloc d'utilització,
així com la manipulacío i utilització dels materials i mà d'obras necessària per la seva execució.
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els rompiments
de tuberies, qualsevol que sigui la seva classe, i format.

2.8.- BASES GRANULARS
----------------------Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.3 (article 501).
Abans de col.locar la capa de base granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels
treballs de refí i compactació de la capa de sub-base i s'executaran els assaigs mecessaris. Els
percentatges de humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes i es
comprovaran els pendents transversals.
Tot-ú artificial Z-40:
Es defineix com a tot-ú artificial, el material granular format per àrids procedents de
piconament i trituració de pedra de pedrera, total o parcialment, i llur granolumetria és de tipus
continu.
Estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranyes.
Les condicions que haurà d'acomplir són:
* Granulometria: la fracció cernuda per sedàs 0,08 UNE serà inferior als dos terços (2/3) de
fracció cernuda pel sedàs 0,40 UNE, en pes.
La corba granulomètrica serà la següent:

El Contractista té obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de
possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra.

SEDAS
UNE

ZA-40

Reposicions.- S'entén per reposicions a les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi sigut
necessari enderrocar per l'execució de les obres, i han de quedar en iguals condicions que abans de
l'obra.

40
25
20
10
5
2
0.4
0.08

100
75-100
60-90
45-70
30-50
16-32
6-20
0-10

Les característiques d'aquestes seran iguals a les enderrrocades amb el mateix grau de qualitat i
textura.
La demolició s'abonarà als preus corresponents del quadre de preus nº 1. Les reposicions
s'abonaran als preus del quadre nº 1 con si es tractés d'obres de nova construcció.

* Forma: l'índex de llaixes segons la Norma NLT-354/74, haurà de ser inferior a trenta-cinc

(35).
* Duresa: el coeficient de desgast d'els Àngels segons Norma NLT-149/72, ser inferior a
trenta (30) per trànsit T-0 i T-1 i a trenta-cinc (35) en la resta dels casos. L'assaig es
realitzarà amb la granulometria de tipus B de les assenyalades en la Norma NLT-149/72.

Les mescles asfáltiques en calent seran aprovades pel seu ús pel Facultatiu Encarregat i en la seva
qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a les specificacions del P.G.3.
Materials:
a) Lligant bituminós:

* Neteja: estarà exempta de terrons d'argila, matèria vegetal, etc. El coeficient de neteja
segons la Norma NLT-172/86, no serà inferior a dos (2). L'equivalent de sorra segons la
Norma NLT-113/72, serà més gran de trenta-cinc (35) per trànsit T-0 i T-1 i a trenta (30) en
la resta.
* Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la Norma NLT 105/72 i 106/72.
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera:
El tot-ú artificial es prepararà en central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la compactació
es farà també a la central o si la direcció facultativa ho autoritza, la humidificació es podrà fer "in
situ" amb trànsits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. La humitat "òptima de compactació" deduïda de
l'assaig Proctor Modificat podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació del equip de
compactació segons els assaigs realitzats en tram de prova.

S'emprarà el Betum asfàltic de penetració B-60/70.
b) Àrids gruixuts:
Es defineix com àrid gruixut, la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2,5
UNE.
Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà
d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies,
argiles i d'altres materials estranys.
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ÀNGELS, segons la Norma
NLT-149/72, serà inferior a trenta (30) en capes de base i vint-i-cinc (25) en capes
intermèdies o de trànsit.
c) Àrids fins:

El material no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha
d'assentar, tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. S'estendrà per
tongades amb un gruix comprès entre deu i trenta centímetres (10 i 30 cm), agafant les precaucions
necessàries per evitar la seva segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la
compactació; després, l'única humidificació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la
humitat necessària per l'execució de la tongada següent.
La compactació del tot-ú artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent (100%) de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/72. Quan s'utilitzi en
calçades per trànsit T-3 o T-4 o en vorals, tindrà una densitat no inferior a noranta-set per cent
(97%) del Proctor Modificat. S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels
habitatges.
La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més de
quinze mil·límetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, T-1, i T-2, n i de vint mil·límetres (20
m/m), en la resta.
La base de tot-ú artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la humitat del material.

Es defineix com àrid fí, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda
retingut en el sedàs 0,080 UNE.
Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es compondrà
d'elements nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies,
argiles i d'altres matèries estranyes.
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ANGELS serà el mateix que per l'àrid
gruixut.
d) Filler:
Es defineix com filler la fracció mineral que passa pel sedàs 0,080
UNE.
Provindrà de la trituració dels àrids o serà d'aportació com producte
comercial o especialment preparat per a aquesta finalitat.
S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser
superior al tres per cent (3%) del pes total de la mescla.
e) Reg d'emprimació:
Es defineix com a reg d'emprimació a l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa
no bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una capa bituminosa.

Mesurament i abonament.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic realmet executat i
compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte.

2.9.- PAVIMENTS ASFALTICS i DE FORMIGÓ
-------------------------------------------Paviments asfàltics:
Es defineix com mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació d'àrids i un lligant
bituminós. Per realitzar-lo es necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla s'estendrà
i compactarà a temperatura superior a la d'ambient.

f) Reg d'adherència:
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa
bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa.
L'aglomerat asfàltic en calent serà per la capa de trànsit del tipus D-12 i per la capa
intermèdia del tipus G-20 o S-20.
- Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i la intermèdia es defineixen
pels paràmetres següents:
CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%)

GARBELL UNE (mm)

CAPA DE TRÀNSIT D12

CAPA INTERMITJA S-20

40

100

100

--

25

100

100

100

20

100

80-95

75-95

125

80-95

65-80

55-75

10

72-87

60-75

47-67

5

50-65

43-58

28-46

25

35-50

30-45

20-35

63

18-30

15-25

8-20

32

13-23

10-18

5-14

16

7-15

6-13

3-9

8

4-8

3-7

2-5

% lligant bituminós
en pes respecte de
l'àrid

4.0 - 6.0

3.5 - 5.5

3-5

G-20

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les alineacions i
rasants.
Ha de tenir junts transversals de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre ells no
superiors a 5 m.
Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, realitzats amb
serra de disc.
Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a col·locar
pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es col·locaran quan el paviment estigui
limitat per algun element constructiu molt rígid (embornals, pous de registre etc.) i en els
encreuaments pels carrers.
El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada.
Per a l'execució s'inclouen les operacions següents :
- Col·locació dels encofrats fixes o mòbils.
- Col·locació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les mestres
- Estesa de formigó
- Compactació amb regle vibratori
- Execució de juntes en fresc
- Realització de la textura superficial
- Acabat
- Curat i protecció del formigó fresc
- Desencofrat
- Segellat dels junts
Especialment en temps sec i/o calorós es prendrà particular cura en impedir que el formigó
perdi la humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el seu procés.

El contingut òptim del lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs al laboratori.
Amidament i abonament
Assaigs:

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats de paviment.
Els junts es mesuraran i abonaran per metres (m)

Les característiques dels materials a utilitzar, es comprovaran abans d'utilitzar-los, mitjançant la realització d'assaigs del tipus i freqüència que s'assenyali, d'acord amb la Normativa Vigent
o a criteri de la Direcció Facultativa.

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats del paviment definit als plànmols totalment acabat.

2.10.- EXCAVACIO DE RASES I POUS
-----------------------------------La unitat d'excavació de rases i pous comprén les operacions necessàries per obrir les rases
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis
definits en el present projecte i les rases i pous per a fonaments o drematges.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), encara que en el preu hi constin Tn,
realment executats en obra. En aquest preu s'inclouen tots els materials i totes les operacions
necessàries per a la fabricació, el transport, l'estesa i la compactació de la mescla, els regs
d'adherència, emprimació i penetració necessaris, la neteja i protecció de vorades i l'anivellació de
totes les tapes i reixes de registre.

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres.
Les excavacions es consideraran no clasificades i es defineixen amb un sól preu per a qualsevol
tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talusos en roca definida a l'article 322
del P.G.3, s'abonarà el preu únic definit d'excavació.

Paviments de formigó:

Si durant l'execucció de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol
causa, s'utilizaran els medis que siguin necesarris per espotar les aigües. El cost de les esmentades
operacions estarà comprès en els preus d'excavació.

Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa o armat,
o per una capa contínua de formigó armat.
Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a flexotracció i són el
HP-40 i el P-35.

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de
les terres a l'abocador a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar si es possible
l'execució de sobreexcavacions per evitar les opreacions d'entibació, però els volums sobreexcavats

no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics excavats d'acord
amb la medició teòrica del splànols del Projecte.

Mesurament i abonament.- S'abonaran pel m.l. colocat i totalment acabat.
El formigó de base necessari s'abonarà al preu corresponent del quadre de preus nº 1.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots el materials,
maquinària i mà d'obra necessàri a per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació,
la construcció d'obres de desguàs per tal d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels
apuntalaments i el calçats que es precisin, el transport del productes extrets al lloc d'ús, dipòsits o
abocador, indemnitzacions a que hagi lloc i arreglament de les àrees afectades.
Serà d'aplicació a l'excavació de rases i pous
excavacionesmentada a l'article 2.4. del present Plec.

l'advertència

sobre

els

preus

de

Llambordes prefabricades de formigó:
Es defineix com a llambordes prefabricades de formigó de mesures similars a les llambordes
de pedra natural, col·locades sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment
de calçada o de vorera.

les

Quan durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència de que aquest
s'hagin contemplat o no en el Projecte els treballs s'executaran, inclús amb mitjans manuals, per no
fer malbé aqueste instal.lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones
condicions de les tuberies d'aigua, gas, clavegueram, instal.lacions elèctriques, telefòniques, etc., o
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir sense que el Contractist tingui cap dret a pagament
per aquests conceptes.

2.11.- VORERES i VORADES PREFABRICADES DE FORMIGO
-------------------------------------------------------------Voreres:
Definició.- Element resistent prefabricat que col.locat sobre una base adecuada delimita una
calçada o una vorera.

Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó.
Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm)
d'amplada i vuit centímetres (8 cm) de gruix.
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar de dues
maneres , a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra.
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant al damunt d'aquesta
una capa de formigó HM-20 consistència seca del gruix indicat al Projecte, una capa de
morter de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest
s'adormi, colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de
trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada assentades es piconarà amb una piconadora,
i es reompliran les juntes amb una beurada de ciment pòrtland que es retirarà de la cara
vista dels llambordins abans de que s'endureixi.
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta,
una capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les llambordes damunt d'aquesta i
colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la
rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les
juntes amb sorra.

Procedència.- Fàbriques especialitzades.

Característiques generals.- Seran les definides als plànols del Projecte.
La direcció facultativa es qui determinarà quina de les dues maneres s'utilitzarà.
Per a finalitats especiasl s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre
que siguin aprovades de la Direcció d'Obra.
Amidament i abonament
Normes de qualitat.- Resistènica a la compresió en proveta cúbica tallada amb serra circular
diamantada als vint-i-vuit (28) dies: mínim tres-cents cinquanta (350) Kg/cm2.
Desgast per fregament:
Recorregut
pressió :
abrassiu :
mig en pèrdua d'altura:

1.000 m.
0,6 Kg/cm2.
Carborúndum 1 gr/cm2. (per via humida)
menor de 2,5 mm.

Recepció.- Es rebutjaran en amàs les voreres que presenti defectes encara que vinguin deguts al
transport.
No seran de recepció les voreres de les quals la secció transversal no s'adapti a les dimensions
assenyalades en les característiques general amb unes toleràncies en més o menys d'un (1) cm.

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres lineals (m) si són mestres,
realment col·locades.

Vorades:
Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, col·locat
sobre una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera.
Es defineix com a gual de formigó prefabricat, a les peces intercalades en les vorades, que
mantenen la mateixa alineació i rasant , concebudes per a facilitar l'accés de vehicles, amb peces
especials de rampes al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems.
Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la seva part externa portaran una
capa extraforta resistent als desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm.
Les normes de qualitat que han de complir són:
* Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim tres-cents cinquanta

quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2).
* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1000 m), pressió de sis-cents
grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrasiu de carborundum a raó d'1 gram/cm2
en via humida, el desgast mesurat en pèrdua d'alçada, serà inferior a dos amb cinc
mil·límetres (2,5 mm).
* Resistència a flexo-compressió, estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per centímetre
quadrat (60 o 80 Kg/cm2).
Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la
seva textura i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades,
encara que sigui degut al transport.
Les dimensions de les peces seran:
- Llargada mínima 80 cm.
- Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm.
- Amplada superior de la secció transversal, 19 cm.
- Alçària de la secció transversal, 30 cm.
- Plint de la peça 15 cm.
No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades
amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetre.

L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un
llit de formigó i es podran col·locar directament sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan s'hagi
adormit, agafat amb morter de ciment pòrtland M-40a ( 1:6 ), podent la direcció facultativa
determinar un sistema o un altre.
Les juntes es reompliran amb beurada de ciment pòrtland M-40a (1:6).

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats.

2.12.- RIGOLES
----------2.12.1.- Rigola de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles.
Definició.- Rajola comporta d'una cap d'emprenta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi que
forma la cara de una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut,
que constitueix el dors.

L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida.
Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de
las destinades a corbes.
Les corbes de radi  10 m no es podran composar amb peces ni semi-peces rectes sinó que
caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent.
Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a
aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa.
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: les peces s'assentaran sobre un
llit de formigó i es col·locaran directament sobre el formigó abans que s'adormi.
Les juntes entre les vorades serà d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de ciment
pòrtland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya.

Procedència.- Fàbrica especialitzada.
Característiques generals.- Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser
quadrat de vint (20) cm. de cantó i vuit (8) cm. de gruix. La capa superior de desgast
serà de dotxe (12) cm. amb superficie llisa.
Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc.

Normes de qualitat.- Desgast per fregament:
per recorregut: 250 m.
per pressió: 0,6 Kg/cm2.
per abrassiu: arena silícia 1 gr/cm2.
per via humiida. Promig en pèrdua d'altura: inferior a 1,5 mm.

Amidament i abonament

Vorades per a jardins:

Recepció.- No seran de recepció les llosetes que les seves dimensions i gruixos de capes no
s'ajustin a l'especificat anteriorment amb unes toleràncies màximes de dos (2) mm. en més o
en menys. De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Facultatiu Director de
l'Obra.
Si el terme mitjà del resultats no abasten el límits previstos es rebutjarà l'amàs.

Es defineix com a vorades prefabricades de formigó, aquelles que col·locades sobre una
solera de formigó en massa, serveixen per delimitar les zones de vianants de les zones enjardinades
i/o de sauló.

Mesurament i abonament.- S'abonaran per m.l. col.locat i toament acabat. El formigó de la
base necessari s'abonarà al preu corresponent del quadre de preus nº 1.

Les vorades i guals es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml), realment executats.

Ha d'acomplir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó, art. 571 del
P.G-3.

2.12.2.- Les voreres tipus rigola per a aparcaments: seran prefabricades de formigó i compliran les
especificacions de l'article 2.11 relatives a execució, mesurament i abonament.

aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments,
enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del director facultatiu.
2.13.- OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA o ARMAT
----------------------------------------------Es defineix com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals només s'utilitza
com a material fonamental el formigó reforçat, en aquest cas amb armadures d'acer, que es
col·locaran al formigó per a resistir els esforços.
En la fabricació, transport i posada en obra s'acompliran les prescripcions de la Instrucció del
formigó estructural, EHE.
Es consideren els següents tipus de formigons:
-

Formigó HM-20 (només formigó en massa) de 20 N/mm2 de resistència característica a
vint-i-vuit (28) dies.
Formigó HM-25 o HA-25 (en massa o armat) de 25 N/mm2 de resistència característica a
vint-i-vuit (28) dies.
Formigó HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de 30 N/mm2 de resistència característica a
vint-i-vuit (28) dies.

Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris definits per l'EHE.
Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades a l'EHE,
sempre que s'utilitzi en la construcció d'elements resistents, murs, pilars, etc.
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1') i
inferior al minut i mig (1'30"), de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme
en cada barreja.
A més de les prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:
La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi
compacitat ni homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta
centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del
formigó, sense l'autorització de la Direcció Facultativa.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les
característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les
prescripcions de l'EHE.
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a
compte del contractista.
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:
- Paraments vistos = sis mil·límetres (6 mm).
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).

El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix la Instrucció EHE. El nivell se control serà
el NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi altra cosa.
Pel que fa a la interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de resultats
deficients o anormals, s'estarà també a les previsions de l'EHE per aquestes eventualitats. La
utilització de mesures alternatives, incloses les contemplades com l'adopció discrecional per la pròpia
Instrucció EHE, no podran ser exigides pel Contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges
de la Instrucció, a la Direcció Facultativa.

Amidament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall
resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3).
L'extensió, el piconament i/o vibrat, l'execució de juntes, operacions de curat i altres
operacions necessàries a criteri de la Direcció Facultativa per a l'execució del formigonat, es
consideraran incloses en els preus dels formigons.

Advertiment sobre l'abonament de les obres de formigó
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions
i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que figuren al Projecte o ordres escrites
de la Direcció Facultativa. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica
executats pel contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa.
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als
plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució per
la Direcció Facultativa per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de
donar-se a la secció. Per això el contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada
part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de
bosses de pedres i de coqueres.
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE.
Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, així com afegir-hi aigua un
cop amassat.
Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon

2.14.- ACER A UTILITZAR EN ARMADURES
----------------------------------------Condicions Generals.- L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides de la Instrucció per el
Projecte i Execució de les Obres de Formigó EH-

Qualitat.- La càrrega de trenc serà superior a 6.100 Kg/cm2.
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual a 189, entenent per tal deformació unitària
romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base cinc (5)
diàmetres del coll d'estricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa.
El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior un milió vuit-cents mil quiligrams per centímetre
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El L.E. serà de 5100 Kg/cm2.
En els acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com a limieslàstic, o aquest defectes, la mínima
tensió capaç de produir una deformació romanent de dos per mil (0,2 0/00).
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfecters i bon aspecte, sense defectes o
rugositats i sense que sigui necessari aplicar amb el mateixos enlluits, que no podran ser en cap cas
executats sense l'autorització prèvia del Facultatiu Director.
Les operacions precisas per deixar les superficies en bones condicions d'aspecte, seran a compte
del Contractista.
La irregularitat màxima que s'admet en el paraments serà la següent:
- Paraments vistos = sis (6) milímetres.
- Paraments ocultes = vint-i-cinc (25) milímetres.
En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs, es prendran provetes que serean trencades,
als set (7) o vint-i-vuit (28) dies.
Efectuant-se com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada 50 m3 de Formigó utilitzat en
taujans, voltes i soleres.
En les obres de formigó armat es faran diàriament dos sèries de sis provetes cada una, per trencar
cada sèrie, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc en cada sèrie la mida
dels resultats, descartant les dos extremes.
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra, i es conservaran en condicions
anàlegues a les d'aquest.
Si passats vint-i-vuit dies (28), la resistència de les provetes fos menor a les especificades per
aquesta data en més dún vint (20) por cent, s'extreuran provetes de l'obra i si la resistència
d'aquestes és menor a la especificada, serà enderrocada. Si la resistència de les provetes extretes és
més gran que les de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill,
un assaig en càrrega amb sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50) a la de càlcul,
durant el que es mesurarà la fletxa produida, que haurà de se admisible.
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no dónen el vuitanta (80) per cent de
les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas de que la resistència de provetes
d'assaig i les extretes de l'obra estés compresa entre el vuitanta (80) i cent (100) per cent de
l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre amb reserves l'obra, previs als assaigs de càrrega
corresponents.
Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en l'apartat
corresponent, metal.lics o d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del
Facultatiu Director.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la
resistència i la rigidesa mecessària per que, amb la marxa del formigó prevista no es produeixin
moviments locals de més de 5 milímetres.
Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficienment uniformes i llises per aconseguir
que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de
cinc milímetres (5).
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi puguin aplicar per facilitar
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó.
El encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigoneig i es netejaran, especialment els fons,
deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.
Les juntes entres les diferentes taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
La tensió màxima de tranc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la
corresponent al seu limielàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima
del diagrama tensió-deformació.
El valor del límiti elàstic característic, es determinarà prenent la mtija aritmètica dels "n/2" valors
més baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si "n" fos
imparell.
S'ajustarà a l'art. 600 del P.G.-3-75.
Assaigs.- Si el Facultatiu Director de l'obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del
Laboratori Oficial que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre
l'execució en obra de l'assaig de plegament descrit en la Instrucció per el Projecte i Execució d'obres
de Formigó EH-80.
Armadures i elements metal.lics.- S'abonaran pels quiligrams (kgs.) que resultin del especejament
dels plànols que abans de començar cada obra hagin sigut presentats al Facultatiu Director i
aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin en el Quadre número ú (1).
Estan compresos en el esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el
doblegat i posta en obra així com dels solapes, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls,
lligaments.

2.15.- PAVIMENTACIO DE VORAVIES I RAJOLS DE MORTER COMPRIMIT
---------------------------------------------------------------------------Definició.- Rajola composta d'una capa d'emprenta de morter ric en ciment, àrid,fi i, en casos
particulars, colorants, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid
més gruixut que constitueix el dors.
Procedència.- Fàbrica especialitzada.
Característiques generals.- Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, vint
(20) cm. de costat i dos i mig (2.5) cm. de gruix.

Constitució: Cara superior de desgats de dotze (12) mm. de gruix i cara inferior de base de vint-ivuit (28) mm..
Le llosetes mormals es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland arena nautral. Les llosetes
de color es fabricaran amb ciment pòrtland i arena natural en la seva capa base, i amb cimiento
blanc acolorat i arena de marbre en la capa superior de desgast.
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa.
Normes de qualitat.- Desgast per fregament:
recorregut: 250 m.
pressió: 0,6 Kg/cm2.
abrassiu: arena silícia 1 gr./cm2. per via humida.
desgast mig en pèrdua d'altura: inferior a 2 mm.
Resistència a la flexió . Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre
si a divuit (18) centímetres i càrrega puntual en el centre: superior a 350 Kg..
Recepció.- No seran de recepció les llosetes que les seves dimensions i gruixos de capes no
s'ajustin a l'especificat anteriorment, amb una toleràncies màximes de dos (2) mm. en més o
menys.
Mesurament i abonament.- S'abonaran per metre quadrat col.locat i totalment acabat. El morter
es considerarà inclòs en el preu, però el formigó H-1 de base, s'abonarà al preu corresponent del
quadre de preus nº 1.

2.16.- CANONADES DE FORMIGO
-----------------------------Definició.- Es defineixen com canonades de formigó les formades com tubs prefabricats, de
formigó en massa o armat, que s'utilizin per la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar dins
cables o conduccions de diferents serveis.
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per captació d'aigües sobterrànies.

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un sorroll clar al colpejar-los amb un
martell petit.
Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts (15 min.) d'aplicar una pressió mitja
(0,5) atmòsfera, l'absorció d'aigua de la pared del tub no passa del valor indicat en la taula adjunta,
encara que apareixessin en la superfície del tub taques de humitat o gotes aillades. Hom es regirà
pel valor mig d'un assaig, el qual es pot passa lleugerament per algun que altre tub fins a vint per
cent (20%). Al sometre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantidran els vallor mínims de
càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats en la taula.
Es rebutjaran els tubs que en el moment d'utilitzar-se presentin trencs en les pestanyes de les
juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanqueitat.
La Direcció fixarà la classe i el número dels assaigs precisos per la recepció dels tubs.
Execució de les obres.- L'execució de les obres inclou les operacions se güents:
- Subministrament del tub
- Preparació de l'assentament
- Col.locació i rejuntat dels tubs, incloents peces especials i entroncaments amb altres elements o
tuberies.
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la tuberia, un cop executada, es revestirà amb
formigo tipus H-100, a fi de que pugui suportat càrregues o sobrecàrregues importants.
La preparació de l'assentament consstirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactaci'o etc.) i l'execució d'un llit d'arena o material anàleg, per l'assentament correcte dels
tubs, juntes, colzes, etc. Si en el Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al
formigonament de la solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament.
Un cop preparat l'assentament o executada la solera de formigó es procedirà a la col.locació dels
tubs, en sentit ascendent, curant la seva alineació perfecta i pendent.
El tubs es revisaran minuciosamennt, rebutjant els que presentin defectes. La col.locació
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció dolenta,
etc..

També s'exclouen els utilitzats en les tuberies a pressió.
Materials.- El formigó i les armadures que s'utilizen en la fabricació dels tubs, aixií com el
materials utilitzats a la solera i en les luntes, compliran les condicions especificades en els
corresponents Articles del Present Plec i Nomres d'Aplicació (art. 1.16).
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament tres dies
(3 d.). Estaran protegits del sol i de les corrents d'aire, i es mantindran el suficientment humits, si es
que no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus
centígrads (+5 º C) durant el periode del curat.
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats en la seva superfície. Les arestes dels extrems
seran nítides i les superficies frontals verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran
en un radi de cin milímetres (0,005 m.). Un cop s'hagi pres el formigó no es procedirà al seu allisat
amb lletada.
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La pared interior no es desviarà de la
recta en més d'un mig per cent (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que
pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o durabilitat.

La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura en els Plànols o Prescripccions tècniques
particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En qualsevol cas, seran
completament estancades. Es rebran amb morter de cimiento MH-450, podent-se segella amb
betum asfáltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment.
Si està previst el recobriment amb formigó, es procuaraà l.inmobilització del tubs durant aquesta
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres sentímetres (0,03 m.)
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueitat de qualsevol secció de la totalitat de la tuberia, tant
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueitat, el
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, el seu càrrec, les seccions defectuoses.
El cost de les proves seran a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig.
Mesurament i abonament.- Les tuberies de formigó es mesuraran pels metres de longitud de la
seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcicions degudes a arquetes,
registres, etc.. A l'esmentat mesurament si li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i
diàmetre del preu.

L'import resultan comprèn el submnistrament dels tubs, execució de juntes, peces especials i
entroncaments amb arquetes o altres tuberies. El material d'assentament o solera de formigó queda
inclòs en el preu unitari. Llevat prescripció en contra, l'excavació i el recobriment de formigó,
d'executar-se, es d'abonament independent.

2.17.- ARQUETES I POUS DE REGISTRE
------------------------------------Definició.- es defineix com arquetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema
de drenatge longitudinal o transversal o les conduccions de serveis. Seran de formigó, construits "in
situ" o prefabricats.
Materials.- Per a la seva construcció s'utilizaran formigons tipus H-200 ó H-250, segons sigui o no
armat, llevat indicació en contra en els Plànols o Prescripcicons tècniques particulars.
Execució de les Obres.- L'excavació i posterior replè de les rases per l.aemplaçament d'aquestes
obres, s'executarà segons el que es prescriu en el Projecte d'Obres.
Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir o col.locar les peces prefabricades amb la
situació i dimensions definides en els plànols tenint cura especialemtn en el complimento de les
cotes definides en el Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb
morter MH-450.
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es
col.locaran de forma que la seva cara superior qudi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
Nesurament i abonament.- Les arquetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats
(u.) realment executades. En el preu de cad unitat s'inclou el formigó, l'armadura, la reixeta o tapa i
els altres elements i operacions necessàries per deixar la unitat completament acabada.

Materials.Tubs.Condiciosn generals.- Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment,
ceràmica, plàstic o qualsevol altre material sancionat per l'exeperiència.
Es tracta de tubs de formigó el material utilizat en la seva fabricació i haurà de complir les
condicions indicades pels formigons., En cas de que s'utilitzi formigó poròs haurà de prescindir-se
del percentatge d'àrid fi necessari per assegurar una capacita de filtració accptable, considerant-se
com tal la de cinquanta litres per minut, decímetre quadrat de superfície (50l/min/dm2.) sota una
càrrega hidroestàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2.).
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs
obtinguts seran forts, duradors i lliure de defectes, esquerdes i derformacions.
Resistència.- La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub
és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts.
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents:

DIAMETRE DEL TUB
(cm.)
-----------------------0<35
35<=0<70
0>=70

CARREGA DE TRENC
(kg/m.)
------------------------1.000
1.400
2.000

Forma i dimensions.- La forma i demensions dels tubs a utilitzar en drenatges subterranis, així
com les corresponents juntes, seran les assenyalades en els Plànols i Prescripccions tècniques
particulars o, en altre cas, les que assenyali la Direcció.

També queda inclòs en l'esmentat preu l'excavació en rases i pous, i el seu posterior reomplert.

2.18.- DRENATGES SUBTERRANIS
-------------------------------Definició.- Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col.loca en el seu
fons un tub per captació d'aigües (perforat, ranurat, poròs, amb juntes obertes, etc.), circumdat per
un gruix de material filtre adquadament compactat i que estan aillades normalment de les aigües
superficials per una capa impermeable o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part
superior.
A vegades s'omet la tuberia, en aques cas la part inferior de la rasa queda completament replena
de material filtre, constituint el que s'anomena drenatge ce. En aquests drenatges, el material que
ocupa el centre del filtre es pedra grossa.

Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els
correspongui en els colzes o peces especials. La fletxa màsxima mesurada pel costat còncau de la
tuberia serà d'un centímetre per metre (1 cm/m.). El diàmetre interior serà el fixat en el Plànols,
amb una tolerància màxima del cinc per cent (5%).
La superfície interior serà reonablment llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tub ni de la seva capacitat
desguàs.
Execució de les obres.- L'excavació de la rasa i posterior reomplert compliran el que es prescriu en
l'Article 122 "Excavación de zanjas y pozos".
Execució del llit d'assentament de la tuberia.- Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és
impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser tambè impermeable. Si el fons de la rasa
fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.

La seva execució inclou les operacions següents:
- Execució del llit d'assentament de la tuberia.
- Col.locació de la tuberia.
- Replè de la resa de drenatge.

En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm en tota la
longitud de la rasa.

Col.locació de la tuberia.- La col.locació de la tuberia no haurà d'iniciar-se sense la prèvia
autorització de la Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda l'autorització, els tubs s'estendran en sentit
ascendent amb les pendents i alineacions indicades en esl plànols.
El tractament de les juntes i unions de la tuberia s'executarà d'acord amb els Plànols i
Prescripcions tècniques particulars i les Instruccions de la Direcció.
Col.locació del material filtrant.- El material impermeable es limitarà al que correspon al llit
d'asentament, si procedeix. Es prosseguirà am el replè amb material filtre a l.altura indicada als
Plànols, col.locant en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran
amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició.
Durant les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es produeixi cap
segregació en el materials filtre utilitzats.
Mesurament i abonament.- Els drenatges subterranis es mesuraran per metres (m.) realment
executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el
preu unitari corresponent. En l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament,
tuberia, material filtre, replè, compactació, aixií com qualsevol altra operació mecessària per deixar
acaba la unitat.
L'excavació en rases i pou serà d'abonament independent.

2.20.- OBRES DE FABRICA DE TOTXANA
--------------------------------------S'executaran d'acord amb la normativa esmentada en l'article 1.16 i s'abonaran als preus del
quadre de preus nº 1.
Refonsament, esquerdejats i arrebussats brunyits.- Acabades les obres de fàbrica de toxana vista,
s'abaixaran totes les plaques i llinyoles amb el mateix morter amb que s'han construit, curant els
paraments amb la uniformitat completa possible, havent arrivat el morter de les juntes a enrasar
amb de les totxanes.
Quan els paraments corresponents exigeixin ser esquedejats es practicades previament les
corresponents operacions de refonsat citades anteriorments amb la sola diferència de que el morter
de les juntes no ha d'arrivar només fins a 0,005 metres de les vores de les totxanes en lloc
d'enrasar amb aquestes, praticant el 'retundido" s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de
cimiento propost per aquest fi en el documents corresponents.
En aquells paraments corresponents a obres ja construides, en les que es necesiti un arrebossat
brunyit a més de l'esquerdejat necessari per omplir buits de les juntes i de la fàbrica, en general es
practicrà l'esquerdejat d'acord amb toto el que s'ha esmentat, i sobre l'esquerdejat s'executarà un
arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposta per l'esmentat fi en els documents del
presuspost.
I per últim pels paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit s'executarà aques
d'acord amb el que s'expresa en l'última part del paràgraf anterior.

2.19.- EMBORNALS I BUNERES
----------------------------Definició.- Es defineix com embornal la boca o forat, el qual plà d'entrada és sensiblement vertical,
per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general, de
qualsevol construcció.

Mesurament i abonament.- Totes les operacions esmentades en el present Article no seran
d'abonament independent, per considerar-se incloses en els preus de les unitats de fàbriques de
totxana.

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el qual plà d'entrada és sensiblement horitzontal,
generalment protegit per una reixeta, que compleix una funció anàlega a la de l'embornal, però de
manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical.

2.21.-ENCOFRATS i MOTLLES
-------------------------

Materials.- Els diferents materials compliran el que es prescriu en el corresponents Articles del
Present Plec.

Es defineix com encofrat l'element destinat a moldejar "in situ" els formigons i els morters.
Poden ser recuperables o perduts, aquests últims són els que queden dintre del formigó.

Execució de les obres.- Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les
Prescripcions tècniques particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció.

El tipus, constitució i característiques del encofrats i del producte desencofrant hauran de
merèixer l'aprovació de la Direcció Facultativa.

L'arqueta o pou de caigua d'aigües es realitzarà d'acord amb el que s'específica en l'Article
"Arquetes i pous de registre".
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, residus o matèries extranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.
Mesurament i abonament.- Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (u.) realment
construides. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de caigua d'aigües i la reixeta i
tapa, aixií cimo l'excavació i replè, llevat prescripció en contra. Estarà igualment inclosa en el preu la
conducció per a comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim.

L'execució inclou les operacions següents:
- Construcció i muntatge.
- Desencofrat.
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de
posseir la resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigonat no es
produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (5 mm).
Les superfícies interiors dels encofrats han de ser suficientment uniformes i llises per
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de
més de cinc mil·límetres (5 mm).

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per facilitar
l'encofrat, no han de contenir substàncies agressives pel formigó.

embotit en la imposta. Les zones afectades seran recobertes amb pintura anticorrosiva. El tipus de
pintura i aplicació ha de ser aprovada per la direcció facultativa.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el
fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.

Amidament i abonament :
L’amidament serà per metres (m) de barana realment col·locada en obra.

Les juntes entre els diferents taulers han de permetre l'entumiment de les mateixes, per la
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i els resultats dels
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es
proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.
El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó quedin
ben acabades. Es poden utilitzar "matavius" per aixamfranar les arestes, sempre que la Direcció
Facultativa ho autoritzi.
Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista ha de tenir l'aprovació de la
Direcció Facultativa.
El desencofrat s'ha de fer sense cops ni sotragades, tant aviat com sigui possible, sense perill
pel formigó, i així començar al més aviat possible les operacions de cura.
El termini de desencofrat ha de ser el que determini la Direcció Facultativa, sempre d'acord
amb l'EHE.

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), de superfície de formigó mesurat sobre
plànol, llevat de que formi part d'una unitat d'obra per a la qual hi hagi un preu unitari en el Q. de
P.. Si no hi ha cap preu per l'encofrat s'entendrà inclòs en el del m3 de formigó posat a obra.
El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries (inclosa la cintra si es
necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment
del formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes
laterals, els matavius, els llistons verticals.

S’inclou el subministrament dels materials, l’elaboració en taller, dues capes de pintura i/o
galvanització, col·locació, anivellament i ancoratge, com també la part proporcional d’extrems i junts
de dilatació en tubs i passamans.

2.23.- ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS
----------------------------------------------------------El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions ambi
vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries.
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el quadre de preus nº 1 i amb els
mateixos criteris que la resta d'obres projectades.

2.24.- SENYALITZACIÓ i BALISSAMENT
------------------------------------Senyals de circulació:
Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per advertir, regular i informar
a l'usuari en relació a la circulació i les itineraris.
Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, senyals reflactants,
inclosos llurs elements, metàl·lics de sustentació i ancoratge.

Materials
Compliran el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàl·lics seran galvanitzats, així
com els elements de fixació.

2.22.- BARANES METÀL·LIQUES
---------------------------Estaran formades per tubs o barres metàl·liques horitzontals i muntants metàl·lics, amb les
formes i dimensions definides en els plànols.

L'encastament es realitzarà amb formigó HM-20. Els cartells o elements de sustentació hauran de
ser capaços de suportar, en condicions adequades de seguretat, una pressió de vent de setanta-cinc
quilograms per metre quadrat (75 kg/m2). Els cartells d'orientació a instal·lar en pòrtics i banderoles
seran d'alta intensitat i estaran constituïts per un plafó d'alumini, la resta, per una xapa d'acer.

Materials :

Amidament i abonament

El material a emprar serà d’acer A42-B. Les baranes seran galvanitzades en calent, amb un
recobriment de sis-cents grams de zinc per metre quadrat (600 g/m2), amb una puresa de zinc del
noranta-nou per cent (99%), tenint un gruix de vuitanta-cinc (85) micres.

Els senyals, pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut.) d'acord al seu
tipus, col·locades en obra.

Execució de l’obra :
El muntatge de la barana es farà mitjançant soldadura i cargolant al perfil de l’ancoratge

Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra, si no
s'indica el contrari.
Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de les

diferents unitats.
S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la col·locació de tots els
elements.

Marques vials:
Es defineixen com a tals la senyalització horitzontal per mitjà de marques vials sobre el
paviment per a separació de carrils de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament
amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc se separació de vial i vorera, i d'altres
elements que serveixen per regular la circulació de vehicles i vianants.
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de
l'obra les punts on comencen i acaben les línies contínues i discontínues.
El Contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o maquinària a
utilitzar, posant a disposició de la propietat les mostres de materials que es considerin necessàries
per un anàlisis en el laboratori.
Materials
S’empraran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoració W1, definit a
l'apartat 278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8).
La pintura serà homogènia, estant els seus components ben dispersats, i presentarà una
consistència uniforme.

L’índex de retracció de les mateixes no serà inferior a u amb cinc (1,5) quan es determini
segons el mètode d’immersió MELC 12.31.
Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable, després dels
respectius tractaments com són aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la MELC 12.29.
Tots els materials hauran de complir amb la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR ROAD
MARKING MATERIALS".
La pel·lícula de "Sprayplàstic" blanca una vegada seca, tindrà color blanc pur, exempt de
matisos.
La reflectància lluminosa direccional per el color blanc serà d'aproximadament vuitanta (80),
MELC 12.97.
El pes específic del material serà de dos quilograms per litre (2 kg/l), aproximadament.
Els assaigs de comparació s'efectuaran tinguin en compte les especials característiques del
producte, considerant-se la seva condició de premescla pel que s'utilitzarà els mètodes adequats per
tals assaigs que podran diferir dels utilitzats amb les pintures normals, ja que per la seva naturalesa
i gruix no hauran de tenir un comportament semblant. No serà inferior a noranta graus centígrads
(90°C.), l'assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola o anell, ASTM B-28 58T.
El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat, aquesta és la temperatura a la
qual el material pot ser mantingut per un mínim de sis (6) hores, en una caldera tancada o en la
màquina d'aplicació sense que tingui lloc una seria degradació. Aquesta temperatura, no serà menor
se S + cinquanta graus centígrads (S + 50° C.), on S és el punt de reblaniment mesurat segons
ASTM B-28 58T. La disminució en il·luninància utilitzant un espectrofotómetre de reflectància EL amb
filtres sis-cents u, sis-cents cinc i sis-cents nou (601,605 609), no serà major a cinc (5).

La pintura en envàs ple i recentment obert, serà fàcilment homogeneizable, per agitació amb
una espàtula adequada. Desprès de ser agitada no presentarà coàguls, pells, ni dipòsits durs, ni
tampoc s'observarà flotació de pigments.

Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminució en el factor de
il·luminació no serà més gran de cinc (5).

S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani (SPRAYPLACTIC). Aquests materials s'aplicaran per extensió o pulverització, permetent l'addició de
microesferes de vidre.

El percentatge de disminució el alçada d'un con de material termoplàstic de dotze centímetres
(12 cm) de diàmetre i cent més cinc mil·límetres (100 + 5 mm) d'alçada durant quaranta-vuit (48)
hores a vint-i-tres graus centígrads (23° C), no serà més gran de vint-i-cinc per cent (25%).

Característiques generals dels materials

Sis (6) de du (10) mostres de cinquanta mil·límetres (50 mm) de diàmetre i vint-i-cinc
mil·límetres (25 mm) de gruix, no hauran de sofrir deterioració sota l'impacte d'una bola d'acer
caient des de dos metres (2 m) d'alçada a la temperatura determinada per les condicions
climàtiques locals.

El material serà sòlid a temperatura ambient i de consistència pastos a quaranta graus
centígrads (40°C.).
La pintura no augmentarà la seva consistència mes de cinc (5) unitats krebs, el terme de
romandre divuit (18) hores en una estufa a seixanta graus centígrads (60 C.) en envàs
hermèticament tancat així com tampoc es formaran gels, coàguls, ni dipòsits durs.
La pintura romandrà estable i homogènia, no originant-se coagulacions ni precipitacions,
quan es dilueixi una mostra de cent vint centímetres cúbics (120 cm3) d'una fracció de petroli la qual
no destil·larà més del deu per cent (10%), en volum a temperatura superior a cent setanta graus
centígrads (170 C.).
El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clorur sòdic, clorur càlcic i altres agents
químics utilitzats normalment contra la formació de gel en les calçades, ni a causa de l'oli que pugui
dipositar el trànsit.

La resistència a l'abrasió serà mesurada amb l'aparell Taber utilitzant rodes calibre H-22. Per
el que s'aplicarà el material sobre un xapa de monel d'un vuitè de polzada (1/8") de gruix i es
sotmetrà a la proveta a l'abrasió lubricada amb aigua. La pèrdua de pes després de dues-centes
(200) revolucions no serà més gran de cinc grams (5 gr.).
El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i obtenidor i vehicle en les
proporcions següent:
- Agregat
46%
- Microesferes de vidre
20%
- Pigment i estenedor
20%
- Vehicle
20%
Execució de l'obra

S'aplicarà amb facilitat a brotxa, per pulverització, o per altres procediments mecànics
correntment emprats a la pràctica.
El material no serà aplicable sobre pols de detritus, fang o matèries estranyes similars o
sobre velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. Si la superfície de la calçada està a
una temperatura menor de deu graus centígrads (10 C) o està humida s'assecarà adequadament
mitjançant un escalfador.
Per evitar la decoloració o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material s'afegirà al
pre-escalfador en peces no més gran de quatre quilograms (4 kg) i barrejades mitjançant un
agitador mecànic i en una caldera preferiblement dotada de "jacket" per evitar el sobreescalfament
local. Una vegada barrejat el material, serà utilitzat tant ràpidament com sigui possible i en cap cas
serà mantingut en les condicions anteriors de temperatures màximes, per més de quatre (4) hores,
incloent el rescalfament.
És condició indispensable per l'aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, que aquesta es
trobi completament neta, exempta de material sense compactar o mal adherit i perfectament eixuta.
Per eliminar la brutícia les parts o mal adherides que presentin les superfícies de morters i
formigons, s’empraran raspalls amb pues de menor duresa que els utilitzats per les bituminoses.
La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un rentat
intens amb aigua, continuant el reg de les esmentades superfícies fins que l'aigua que escorri sigui
totalment neta.
La pintura s'aplicarà sobre les superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual
cosa les que siguin excessivament llises de morter i formigons es tractaran prèviament mitjançant
raig de sorra, fregament en sec amb pedra abrasiva se sorra gruixuda o solució de clorhídric al cinc
per cent (5%) seguida de posterior rentat amb aigua neta.
Si la superfície presentés defectes o forats notables es corregiran els primers, i s'ompliran els
últims amb materials de naturalesa anàloga que els d'aquells, abans de procedir a l'extensió de la
pintura.
En cap cas s'aplicarà la pintura sobre la superfície de morters i formigons que presentin
florescències. Per eliminar-les, un cop determinades i corregides les causes que les produeixen, es
mullaran amb aigua les zones amb florescències que es desitgi netejar, aplicant a continuació amb
una brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent (20%) i fregant passats cinc minuts (5 m)
amb un raspall de pues d'acer, a continuació es rentarà abundantment amb aigua.
No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures inferiors a deu
graus centígrads (10 C).
Sobre les marques recentment pintades haurà de prohibir-se el pas de tot tipus de trànsit
mentre duri el procés d’assecat inicial de les mateixes.
No podran executar-se marques vials el dies que així ho disposi la Secció de Trànsit i
Transports, i per altres circumstàncies climatològiques desfavorables, i per causes que, a judici de
l'esmenada Secció, ho justifiquin.
L'aplicació de pintura sobre els paviments per obtenció de les diferents marques segons el
sistema utilitzat, automàtic o manual, haurà de respondre als següents consums mínims:
Pintura d'aplicació automàtica...............

0,720 kg/m2

Pintura d'aplicació manual..................... 0,920 kg/m2
Materials d'aplicació en fred.................. 2,500 kg/m2
Materials d'aplicació en calent............... 2,500 kg/m2
Tanmateix, en l'eliminació de marques antigues, mitjançant decapant el consum mínim serà
de 2 kg/m2
L'aplicació s'efectuarà mitjançant màquina automàtica.

Amidament i abonament
Les marques vials es línies contínues i discontínues es mesuraran a abonaran per metres (m)
la línia efectivament pintada amb les corresponents amplades, Els passos de vianants i d'altres
paviments diferenciats, fletxes, senyals i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats
(m2) de superfície realment pintada.
S'inclou la pintura reflexiva, replanteig i premarcatge, decapat de les marques vials existents,
neteja de la superfície a pintar, subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectants i
pèrdues, en el seu cas, protecció de les marques vials, maquinària i tota la mà d'obra necessària per
la seva execució, així com elements auxiliars de desviament de trànsit i senyalització provisional.

2.25.- GALVANITZATS
-----------------Es defineix com a galvanitzat, la operació de recobrir un metall amb una capa adherent de
zenc que el protegeix de l'oxidació.
El galvanitzat d'un metall s'obtindrà per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zenc
fos (galvanitzat en calent).
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent, es realitzarà d'acord amb la massa
de zenc dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com unitat el gram per decímetre quadrat
(g/dm2), que correspon aproximadament, a un gruix de catorze micres (14). En la designació del
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent" i a continuació es donarà el número
que indica la massa de zenc dipositada per unitat de superfície.
El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36.080, 36.081, 36.082 i
36.083. per a la galvanització en calent, s'utilitzaran lingots de zenc en brut de primera fusió, les
característiques dels quals respondran al que s'indica en la Norma UNE 37.302.
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat en la
capa de zenc. En aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple
vista, es comprovarà que aquella presenti un aspecte regular en tota la superfície.
No es produirà cap desprendiment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig
d'adherència indicat en el MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central), 8.06 a "Métodos de
Ensayo de Galvanizados.
Realitzada la determinació d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, la quantitat de zenc
dipositada per unitat (u) de superfície serà, com a mínim, de sis grams per decímetre quadrat (6
g/dm2).

Galvanitzat en calent : realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el
recobriment apareixerà continu, i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després
d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions.
Galvanitzat per immersió : realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06 a, el
gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc micres (85). La densitat del metall dipositat no serà
inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre cúbic (6.4 Kg/dm3).

Amidament i abonament
El galvanitzat no tindrà amidament ni abonament independents, ja que es consideren inclosos
en el preu del metall corresponent.

3.- UNITATS DE XARXA DE DISTRIBUCIO D'AIGUA
3.1.- Condicions tècniques-facultatives
3.2.- Proves per a la recepció

3.1.- CONDICIONS TECNIQUES-FACULTATIVES
-----------------------------------------------Tots els materials utilitzats tot i no siguin inclosos en aquest Plec de Condicions hauràn de ser
de qualitat i no presentaran bolledures, defectes o desperfectes.

TUB DE POLIETILÈ.
El tub de polietilè pur es pot fabricar a alta pressió anomenat "polietilè de baixa densitat", o a
baixa pressió, anomenat "polietilè d'alta densitat".
Sempre es considerarà el polietilè del tipus alimentari si no s'especifica el contrari.

- Canonades:
Característiques
TUB DE CLORUR DE POLIVINIL
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de la resina de clorur de polivinil pura, obtinguda del
procés de suspensió y la mescla posterior estensionada.

Els tubs de Polietilè seran del tipus d'alta densitat tipus PE 100 fabricats segons la norma UNE
53965 EX i UNE 53966 EX, de pressió nominal PN16 (SDR=16; s=5) i aptes per a l'ús alimentari
Apart del marcatge especificat per la normativa portaran la inscripciò "Apte per a lús alimentari"

Seran del tipus llis segons DIN-9662 i UNE-53112 i es soldaran segons les instruccions de les
normes DIN-16930.

Totes les canonades aniran marcades amb la marca Aenor i disposaran de taps als dos extrems

Estaran timbrats a les pressions normalitzades, d'acord amb el TPC

Les unions seran electrosoldades fabricades d'acord amb les normes UNE 53965 i prEN 12201-3

Seran del tipus sèrie F (freda) o sèrie C (calent).

Les peces d'unió disposaran d'indicadors de soldadura correcta o en el seu defecte la màquina de
soldar ha de detectar l'error de soldadura

Execució de les obres
El tub s'ha de col·locar dins de la rasa serpentejant lleugerament per permetre les
contraccions degudes al canvi de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides
de ramals s'han de fer únicament, per mitjà d’accessoris PVC emmotllats a injecció i normalitzats.
Les unions s'han de fer escolades amb adhesiu normalitzat.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit envoltat de sorra de
riu de 10 cm de gruix, sempre que el projecte no estipuli alguna altre cosa; per damunt hi ha
d'haver un rebliment de terra ben piconada de 50 cm de gruix, col·locada en tongades de 20 cm. Les
primeres tongades que envolten el tub s'han de compactar amb molta cura.
Si s'ha de tallar el tub s'ha de fer perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
L'extrem llis que ha de penetrar dins l'embocadura ha de tenir l'aresta exterior amb forma de
xamfrà.

Acessoris de fosa per a tubs de polietilè: La pressió nominal serà de 16 bars. El tipus d'unió
serà per brida amb dimensions i forats PN16 segons UNE EN 1092-2 i connexió a pressió o a
pressió amb anell d'atapaiment, ambdós a contracció. El material serà fosa dúctil qualitat EN ESJ
400-15 (UNE EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693), amb revestiment interior i exterior de resina epoxi,
cargols d'acer inox AISI 304, i junta d'ellatomer EPDM

Execució de les obres
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions
degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció i sortides de ramals s'han
de fer, únicament, per mitjà d'accessoris adequats normalitzats de junt elàstic a pressió. Si s'ha de
tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Cada cop que s'interrompi el
muntatge, cal tapar les extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

Segons es va fent el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs. Cada cop que
s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
TUB DE FOSA DÚCTIL.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per netejar
brosses i gasos destil·lats produïts per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta
operació cap tipus de dissolvent.

El tub de foda dúctil seran de tipus nodular o esferoidal,
Sempre es consideraran del tipus alimentari si no s'especifica el contrari.

Amidament i abonament

Característiques

Cal mesurar i abonar per metres lineals realment col·locats; en el preu s'inclou les pèrdues de
material com a conseqüència dels retalls i la repercussió de les peces especials.

Els tubs de fosa dúctil seran conformes amb la norma UNE EN 545 i aptes per a l'ús
alimentari. Els extrems seran tipus endoll i llis.
L'espessor de paret serà de la classe K=9
El marcatge serà conforme a la norma UNE EN 545

Els extrems seran amb brides de forat PN16 segons UNE EN 1092-2 o equivalent,
Les unions seran de tipus flexible amb junta d'estanquitat de cutxú EPDM de caracteristiques
segons norma UNE EN 681-1
El revestiment exterior serà de zinc metàl.lic aplicat en una capa minima de 200 gr/cme recoberta
d'una capa de pintura bituminosa de 70 micres d'espessor

Estaran fabricades amb cos i tap de fosa gris GG-25 per una PN16 i fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693)
per una PN25 bars
Les peces interiors seran d'acer inox, la caixa d'accionament d'acer cromatitzat St 1,0338 i la
membrana d'elastomer EPDM o FMK

El revestiment interior de morter de ciment aplicat per centrifugaciò de conformitat amb la UNE EN
545
Acessoris de fosa dúctil: Fabricats d'acord amb la norma UNE EN 545, espessor minim K=12
excepte les tes que el minim serà K=14. El tipus de brida serà orientable fins DN 300 mm i
orientable o fixe per diàmetres superiors. La pressió nominal serà 16 bars. El marcatge segons la
norma UNE EN 545. El tipus d'uniò serà amb brides amb juinta d'elastomer EPDM i amb junta
mecànica amb junta d'elatomer EPDM i contrabrida mòbil foradada subjecta amb pern per
ancoratge. Els cargols d'acer inox Aisi 304. El revestiment exterior serà de pintura bituminosa amb
espssor mig igual o superior a 70 micres
Execució de les obres
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per permetre les contraccions
degudes a canvis de temperatura. Totes les unions, els canvis de direcció i sortides de ramals s'han
de fer, únicament, per mitjà d'accessoris adequats normalitzats de junt elàstic a pressió. Si s'ha de
tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Cada cop que s'interrompi el
muntatge, cal tapar les extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

-

Vàlvules de comporta:
Les vàlvules de comporta seràn de pressio nominal PN16

Els extrems seran amb brides de forat PN16 segons UNE EN 1092-2 o equivalent, la ditància entre
brides d'acord amb la norma UNE EN 558-1
Seràn de pas total amb l'onturador obert., i el marcatge segons la norma UNE EN 19 o ISO 5209.
Estaran fabricades amb cos i tap de fosa dúctil EN-GJS-15 (EN-1563) o GGG-400 (DIN 1693), el
revestiment interior i exterior serà d'epoxi d'espessor minim 200 micres

Vàlvules de registre:
Les vàlvules de seràn de pressio nominal PN16
Els extrems seran amb rosques; el tipus d'obturador: assentament elàstic de pas total; portarà les
inscripcions de la marca, PN i DN
Estaran fabricades amb cos i tap de fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN-1563) o GGG-400 (DIN 1693), el
revestiment interior i exterior serà d'epoxi d'espessor minim 200 micres
L'obturador estarà fabricat amb aleació CuZn39Pb3 (Ms-58) revestit completament d'elastomer
EPDM
L'eix de maniobra serà d'acer inox St 1,4121, i les juntes d'estanquitat d'elatomer EPDM, NBR, SBR
o PTFE
Estaran assajades d'acord amb la norma UNE EN 1074 -1 i -2

Vàlvules de ventosa:
Les vàlvules de seràn de pressio nominal PN16
El tipus d'unió serà per rosca fins a DN 2" i per brides en diàmetres superiors; portarà les
inscripcions de la marca, PN i DN
Fins a DN 2" el cos i flotador sera de politasal, junta d'elatòmer, i les brides PN 16 EN 1092-2
Per DN > 2" el cos de fosa fris revestit d'epoxi,, junta d'elatòmer, caputxó de protecció de polietilè
anti UV, i rosca femella protegida amb anella d'acer inox.

Hidrants d'incendi:
Estaran conformes amb el Reglament d'instal.lació de proteccions contra incendi (RD 1942/1993

La comporta estarà fabricada amb cos i tap de fosa dúctil EN-GJS-15 (EN-1563) o GGG-400 (DIN
1693), revestida completament d'elastomer EPDM

El seu diàmetre nominal serà DN 100 excepte en casc antic que podrà ser DN80

L'eix de maniobra serà d'acer inox Aisi 420, la rosca de llautço o bronze; les juntes tòriques
d'elastomer EPDM, NBR o SBR

Els hidrants podran ser de columna seca o enterrats, i disposaran de cos de fundició, sortides amb
racord tipus Barcelona d'alumini i protecció d'alumini.

EStaran assajades d'acord amb la norma UNE EN 1074 -1 i -2

Incorporarn vàlcula de comporta , ese de regulació i colze de sabata

-

-

Vàlvules reductores de pressió:
Les vàlvules de seràn de pressio nominal PN16 per la vàlvula i PN-40 per l'accionament

Pericons:
Les vàlvules de pas, ventosa, desgüàs, s'instal.laran en pericons amb tapa de registre de
ferro fos enrasada amb el paviment.

Les dimensions seran 40*40 cms. o 60*60 cms. de dimensions exteriors, de foneria de ferro
gris, segons norma UNE 41-300-87, malgrat que en les de diàmetre superior es puguin emprar en
les dimensions indicades als plànols de detall adjunts.
Una vegada adjudicada l'obra i previament a la seva adjudicació, el contractista presentarà al
Tècnic Director de l'obra els catàlegs, mostres, assaijos, etc. que es relacionin amb els materials a
utilitzar, no podent-se utilitzar-ne cap que no hagi sigut acceptat previament.
Aquest control previ no suposa una recepció definitiva, podent ser retirat qualsevol material
després de col.locat si a judici del Director Facultatiu de l'obra no complis les condicions d'aquest
Projecte, havent de ser substituit a càrrec del contractista per un altre que compleixi les
especificacions exigides.
Es realitzaràn tants anàlisis, proves i assaijos com cregui convenient la Direcció Facultativa en els
laboratoris que aquest indiqui, essent les despesses a càrrec del contractista.

En el cas de canonada de formigó o fibrociment previament a la prova de pressió es mantindran
les canonades plenes d'aigua almenys durant 24 hores.

Prova d'estanquitat
Un cop realitzada satisfactoriament la prova anterior haurà de ralitzar-se la prova d'estanquitat.
Durant 2 hores es mantindran les canonades a una pressió de prova igual a la màxima pressió
estàtica en el tram.
La pèrdua d'aigua serà la quantitat d'aquesta que s'ha de subministrar al tram al final de la prova,
messurada en litres.
La pèrdua haurà de ser inferior a:

Els materials i equips d'origen industrial hauràn de complir les condicions funcionals i de qualitat
fixades en el present Projecte, aixì com:

V<k*L*D
essent:

- Normes particulars de la Companyía Subministradora.
- Reial Decret 140/2003 sobre criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum

Mesurament i abonament:
Les unitats d'obra es mesuraran pels metres de longitud, a l'esmentat amidament se li aplicarà el
preu unitari corresponent.

V: pèrdua de la prova en litres
k: coeficient en funció del material
Fundició:
k=0,300
Fibrociment: k=0,350
Plàstic:
k=0,350
L: llargada del tram en metres
D: diàmetre interior en metres
Quan alguna de les dues proves no sigui satisfactòsia el contractista corregirà els defectes
observats, repassant les juntes que perdin o canvian algun tub o accesori, fins que els descensos de
pressió o volum d'aigua siguin inferiors als indicats.

3.2.- PROVES PER A LA RECEPCIO
---------------------------------Posada en servei de la instal.lació
abans de la posada en servei de la instal.lació es netejarà i desinfectarà d’acord amb el Reial
Decret 140/2003
Prova de pressió interior
A messura que avanci el muntatge de les canonades es procedirà a proves parcials de pressió per
trams de llargada aproximada 500 metres però que la diferència de pressió entre els punts de rasant
més alta i baixa no excedeixi del 10 % de la pressió de prova.
Abans de començar la prova estaran en posició definitiva tots els accesoris de la canonada i la rasa
estarà parcialment reblerta, deixant però les juntes descobertes.
S'ompliran d'aigua i es purgaran d'aire les canonades tancant- se els extrems.
La pressió interior de prova serà 1,7 vegades la màxima pressió estàtica.
La pressió es mantindrà durant 30 minuts i es considerarà la prova satisfactòria si durant aquest
temps la pèrdua de pressió no descendeix un valor superior a (P/5), essent P la pressió de prova en
kp/cm².

Es comprovarà els enrasats de les tapes dels pous, hidrants i pericons de reg amb el paviment
acabat comprovant que no existeixin variacions superiors a 5 mm.

4.- UNITATS DE XARXA DE SANEJAMENT
4.1.- Introducció
4.2.- Materials Bàsics
4.3.- Formació de canalització per a desviament provisional de clavagueres
4.4.- Pous de registre i entroncament amb peces prefabricades de formigó.
4.5.- Reforç de pou de registre amb formigó
4.6.- Tapes i marcs de foneria per a pous de registre
4.7.- Canonades de formigó
4.8.- Millora del terreny de fonamentació
4.9.- Canonades de PVC corrugat

4.1.- INTRODUCCIO
-----------------Per a totes les obres compreses en el present Projecte, regiran les disposicions establertes al Plec
de Condicions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, PG-3, en endevant i de forma
abreviada "Plec General", aprovat per Ordre Ministerial del 6 de febrer de 1976, excepte les qeu
siguin explícitament modificades pel Plec de Condicions Tècniques Particulars, que a continuació es
desenvolupa.
En qualsevol cas, s'entén que el contingut d'ambdós Plecs, General i particular, regeix per les
matèries que expresen els títols, sempre i quan no s'oposin a les disposicions de la Llei de
Contractes de l'Estat, del Reglament General de Contractació i pel Plec de Clàusules Administratives
Generals.
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el
Plec de Prescripcions Tècniques Generals, i per això, quan no es fa esment d'un determinat Article,
vol dir que es mantenen les prescripcions del Plec General.
Per a totes les obres compreses en el present Projecte regiran també les disposicions establertes
al Plec de Condicions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions. (Ordre del 15
de setembre de 1986 del M.O.P.U. B.O.E. del 23 de setembre de 1986).

4.2.- MATERIALS BASICS
----------------------Els articles, no esmentats en aquest Capítol són els corresponent al Plec General i Unitats d'Obra
Civil.

4.3.- FORMACIO DE CANALITZACIO PER A DESVIAMENT PROVISIONAL DE CLAVAGUERES
--------------------------------------------------------------------------------------------------Definició
Consisteix en la formació d'una rasa de dimensions adequades i amb la situació idònea per tal de
poder-hi desviar per ella les clavegueres existents que perjudiquin o interfereixin amb les obres a
realitzar.

Amidament i abonament
S'amidarà i abonarà per metres realment realitzats en obra. Dins del preu unitari estan incluits els
entroncaments amb els col.lectors existents i el replenat posterior, incloses les terres que es
precisin.

4.4.- POUS DE REGISTRE I ENTRONCAMENT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGO
----------------------------------------------------------------------------------------------Definició
Aquesta unitat, compren la realització de pous de registre i entroncament amb peces
prefabricades de formigó de diàmetre interior i gruixos assenyalats en els plànols.

Amidament i abonament
S'abonarà per metres lineals realment acabats.
El preu inclou la possible excavació en pou, els tubs de formigó prefabricats, inclosa la part
proporcional d'elements especials, els entroncaments dels col.lectors, els graons d'acer galvanizat de
les mides i el nombre assenyalats en els plànols, el posterior replè i el transport a l'abocador dels
materials sobrants.

4.5.- REFORÇ DE POU DE REGISTRE AMB FORMIGO
----------------------------------------------------Definició
Aquesta unitat comprèn la realització d'un anell de 10 cm. de gruix amb formigó H-150, al voltant
dels pous de registre i entroncament.
S'haurà de realitzar, a criteri del Director de l'obra, a les zones on els pous tinguin molta alçada o
es prevegui un replenat molt irregular o deficient.

Amidament i abonament
Es pagarà per metre lineal (ml) realment realitzat.

Execució de les obres
Abans de procedir a la realització de les obres, el Contractista haurà d'obtenir la conformitat del
Tècnic Director, tant respecte a les dimensions de la rasa com a la seva ubicació.

El preu comprén a més a més del formigó, l'encofrat necessari, la col.locació del formigó i el
moviment de terres si s'escau.

Operacions compreses en la unitat d'obra:
Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions:

4.6.- TAPES I MARCS DE FONERIA PER A POUS DE REGISTRE
-----------------------------------------------------------------

- Desbroç del terreny per on ha de passar la rasa
- Excavació en rasa
- Càrrega i transport dels productes resultants a l'acopi.
- Totes les operacions precises per fer els entroncaments a
origen i final amb les clavegueres
existents.
- Un cop fòra de servei i transcorregut un temps prudencial que dictaminarà el Tècnic Director es
procedirà al replè i compactació de la rasa.

Definició
Aquesta unitat comprèn l'adequada col.locació de les tapes dels pous de registre i entroncament
que seràn de foneria i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció Facultativa.
Operacions compreses en la unitat d'obra
Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions:

- Recreixement o escapçament del pou de registre amb rajols o
de l'obra

formigo segons criteri del Director
Es rebutjaran els tubs que en el moment de ser utilitzats presentin trencaments a les pestanyes
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueitat.

- La col.locació del marc degudament collat al pou
La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precissos per a la recepció dels tubs.
- La nivel.lació de la tapa i el marc a la cota definitiva

Amidament i abonament
S'abonarà per unitats realment executades en obra.

4.7.- CANONADES DE FORMIGO
-----------------------------Definició
Es defineix com a cononada de formigó la formada per tubs prefabricats de formigó, en massa o
armats, que s'utilitzen per a la conducció d'aigues sense pressió o per allotjar en el seu interior
cables o conduccions de diferents serveis.
S'exclouen d'aquesta unitat, els tubs porosos o semblants per a captació d'aigües soterrànies.
També s'exclouen els utilitzats a les canonades de pressió.

Materials
El formigó i les armadures que s'utilitzin en la fabricació dels tubs, així com els materials usats a
les soleres i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents Articles del
Present Plec.
La fabricació dels tubs es portarà a terme a recer de la intempèrie, on restaràn aproximadament
tres dies (3 dies).
Estaran protegits del sol i del corrent d'aire i es mantindran suficientment humits, si és que no
s'ha previst cap més classe de curat. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus
centigrands (+ 5º C) durant el periòde de curat.
Els tubs seran uniformes i no presentaran irregularitats a la seva superficie. Les arestes dels
extrems seran nitides i les superficies frontals, verticals quan a l'eix del tub. Aquestes arestes
s'arrodoniran amb radi de 5 mm.

Assaigos
Presa de mostres: per a la determinació de qualitat s'agafaran tres (3) tubs de mesures
anàlogues. Cas de que un d'aquests tubs no acompleixi les condicions exigides, es realitzarà una
segona prova amb el doble nombre de tubs. Generalment els tubs sotmesos a prova tindran un
metre (1) de longitud.

-------------------------------------------------------------------------------D. TOLERANCIA GRUIX
TOLERANCIA ABSORCIO
CARREGA DE
LONGITUD.
MIN.
DIAMETRE
cms.
TRENC.
mm.
mm.
%
Kp/m
--------------------------------------------------------------------------------100 ±
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±2
100
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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Els tubs es subministraran amb les mesures preescrites.
La cara interior no es desviarà de la recta en més d'un mig per cent (0,5%) de la longitud útil. Els
tubs no tindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva
duralilitat. Els tubs desecats a l'aire i en posició vertical faran un so clar al copejar-los amb un petit
martell.

Execució de les obres:
L'execució de les obres inclou les següents operacions:
- Preparació de l'assentament.
- Subministrament del tub.

Els tubs es consideren impermeables si als quinze minuts (15 min.) d'aplicar una pressió mitja de
0,5 atmòsferes, l'absorció d'aigüa de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula adjunta,
encara que aparegui a la seva superfície taques d'humitat o gotes aillades. Regirà el valor mig d'un
assaig, el qual es pot ultrapassar lleugerament en algun dels tubs fins a un vint per cent (20%).

- Col.locació i rejuntament dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements o
canonades.
- Formigonat fins a mitja canya.

Al sotmetre a prova de trencament cadascun dels tubs es mantindran els valors mínims de la
càrrega de compresió en Kg/m de longitud útil, indicats a la taula.

Quan ho fixi el Projecte o bé disposi la Direcció, la canonada una vegada executada, es revestirà
amb formigó tipus H-150, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants.
L'execució de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc.).
Un cop preparat l'assentament i executada la solera de formigó, es procedirà a la col.locació dels
tubs, en sentit ascendent, cuidant la seva perfecta alineació i pendent.

- Estesa i compactació de material granular fins a la cota de la

rasant definitiva.

Amidament i abonament
S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment sanejats, estan inclòs dins del preu unitari,
l'excavació, la càrrega i el transport a l'abocador, el subministre de material granular, l'estesa i
compactació del mateix i l'anivellat a la rasant definitiva.

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col.locació
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció deficient,
etc.
La construccio de les juntes s'ajustarà a les instruccions de la Direcció. En qualsevol cas, seran
completament estanques. Es rebran amb morter de ciment MH-450, podent-se segellar amb betum
asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment.
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueitat de qualsevol tram o la totalitat de la canonada,
abans o després d'omplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueitat, el
Contractista estarà obligat a aixecar de nou, al seu càrrec, els trams defectuosos.

4.9.- CANONADES DE PVC CORRUGAT
------------------------------------Definició
Es defineix com a cononada de PVC corrugat la formada per tubs prefabricats de PVC de doble
paret, la interior llisa i l'exterior corrugada, de tipus acampanat, amb junta d'elastòmer, de 6 metres
de llargada, que s'utilitzen per a la conducció d'aigues sense pressió o per allotjar en el seu interior
cables o conduccions de diferents serveis.
La seva rigidesa específica swerà igual o superior a 0.06 kg/cm²

El cost de les proves serà per compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig.
Amidament i abonament
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a registres, pous, tronetes, etc.
A aquest amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant, inclou el moviment de terres adient, el subministrament dels tubs, la
preparació de la superficie d'assentament, la solera de formigó, la col.locació dels tubs, l'execució
de les juntes i els entroncaments amb les tronetes i altres canonades.
El material d'assentament o solera de formigó queda inclòs en el preu unitari, així com la protecció
fins a mig tub.

4.8.- MILLORA DEL TERRENY DE FONAMENTACIO
--------------------------------------------------Definició
Aquesta unitat d'obra consisteix en sanejar el terreny en aquells punts, que segons criteri del
Tècnic Director, no sigui adequat per a suportar el fonament.

S'exclouen d'aquesta unitat, els tubs porosos o semblants per a captació d'aigües soterrànies.
També s'exclouen els utilitzats a les canonades de pressió.

Materials
El PVC així com els materials usats a les soleres i a les juntes, acompliran les condicions
especificades als corresponents Articles del Present Plec.
Els tubs seran uniformes i no presentaran irregularitats a la seva superficie. Les arestes dels
extrems seran nitides i les superficies frontals, verticals quan a l'eix del tub. Aquestes arestes
s'arrodoniran amb radi de 5 mm.
Els tubs es subministraran amb les mesures preescrites.
La cara interior no es desviarà de la recta en més d'un mig per cent (0,5%) de la longitud útil. Els
tubs no tindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva
duralilitat.
Els tubs es consideren impermeables si als quinze minuts (15 min.) d'aplicar una pressió mitja de
0,5 atmòsferes, l'absorció d'aigüa de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula adjunta,
encara que aparegui a la seva superfície taques d'humitat o gotes aillades. Regirà el valor mig d'un
assaig, el qual es pot ultrapassar lleugerament en algun dels tubs fins a un vint per cent (20%).

Operacions compreses en la unitat d'obra
Les operacions compreses dins d'aquesta unitat d'obra son les següents:

Al sotmetre a prova de trencament cadascun dels tubs es mantindran els valors mínims de la
càrrega de compresió en Kg/m de longitud útil, indicats a la taula.

- Excavació en rasa o pou segons les dimensions del terreny

Es rebutjaran els tubs que en el moment de ser utilitzats presentin trencaments a les pestanyes
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueitat.

inadequat

- Càrrega sobre camió dels materials sobrants.
La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precissos per a la recepció dels tubs.
- Transport a l'abocador dels
materials sobrants.

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a registres, pous, tronetes, etc.

Assaigos
Els tubs compliaràn amb la norma:
Calitat d'extrusió:
Soldadura entre parets:
Rigidesa:
Compressió:
Impacte:

ASTM D 2152
ASTM F 949
UNE 53114
ASTM F 949
ASTM D 2444

A aquest amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant, inclou el moviment de terres adient, el subministrament dels tubs, la
preparació de la superficie d'assentament, la solera, la col.locació dels tubs, l'execució de les juntes
i els entroncaments amb les tronetes i altres canonades.
El material d'assentament, queda inclòs en el preu unitari, així com la protecció del tub.

Execució de les obres:
L'execució de les obres inclou les següents operacions:
- Preparació de l'assentament.
- Subministrament del tub.
- Col.locació i rejuntament dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements o
canonades.

4.10.- CANONADES DE POLIETILE CORRUGAT
--------------------------------------------Definició
Es defineix com a canonada de polietilè corrugat la formada per tubs prefabricats de polietilè de
doble paret, la interior llisa i l'exterior corrugada, de tipus acampanat, amb junta d'elastòmer, de 6
metres de llargada, que s'utilitzen per a la conducció d'aigues sense pressió o per allotjar en el seu
interior cables o conduccions de diferents serveis.

- Reblert amb sorra fins a mitja canya.
La seva rigidesa específica serà igual o superior a 0.06 kg/cm²
Quan ho fixi el Projecte o bé disposi la Direcció, la canonada una vegada executada, es revestirà
amb formigó tipus H-150, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants.

S'exclouen d'aquesta unitat, els tubs porosos o semblants per a captació d'aigües soterrànies.
També s'exclouen els utilitzats a les canonades de pressió.

L'execució de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc.).
Un cop preparat l'assentament i executael llit de sorra de 15 cms. de gruix compactat al 95 % de
l'assaig P. M., es procedirà a la col.locació dels tubs, en sentit ascendent, cuidant la seva perfecta
alineació i pendent.
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col.locació
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció deficient,
etc.

Materials
El polietilè així com els materials usats a les soleres i a les juntes, acompliran les condicions
especificades als corresponents Articles del Present Plec.
Els tubs seran uniformes i no presentaran irregularitats a la seva superficie. Les arestes dels
extrems seran nitides i les superficies frontals, verticals quan a l'eix del tub. Aquestes arestes
s'arrodoniran amb radi de 5 mm.
Els tubs es subministraran amb les mesures preescrites.

La construccio de les juntes s'ajustarà a les instruccions de la Direcció. En qualsevol cas, seran
completament estanques.
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueitat de qualsevol tram o la totalitat de la canonada,
abans o després d'omplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueitat, el
Contractista estarà obligat a aixecar de nou, al seu càrrec, els trams defectuosos.
El cost de les proves serà per compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig.
Posteriorment es reomplirà els envoltants del tub perr capes, amb sorra, compactada fins al 95 %
de P.M.
I ultimament es reomplirà la rasa amb sorra de riu recobrint les canonades fins un mínim de 30
cms. per damunt dels tubs, i es compactarà fins el 95% de l'assaig P.M.

Amidament i abonament

La cara interior no es desviarà de la recta en més d'un mig per cent (0,5%) de la longitud útil. Els
tubs no tindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva
duralilitat.
Els tubs es consideren impermeables si als quinze minuts (15 min.) d'aplicar una pressió mitja de
0,5 atmòsferes, l'absorció d'aigüa de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula adjunta,
encara que aparegui a la seva superfície taques d'humitat o gotes aillades. Regirà el valor mig d'un
assaig, el qual es pot ultrapassar lleugerament en algun dels tubs fins a un vint per cent (20%).
Al sotmetre a prova de trencament cadascun dels tubs es mantindran els valors mínims de la
càrrega de compresió en Kg/m de longitud útil, indicats a la taula.
Es rebutjaran els tubs que en el moment de ser utilitzats presentin trencaments a les pestanyes
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueitat.
La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precissos per a la recepció dels tubs.

I ultimament es reomplirà la rasa amb sorra de riu recobrint les canonades fins un mínim de 30
cms. per damunt dels tubs, i es compactarà fins el 95% de l'assaig P.M.

Assaigos
Els tubs compliaràn amb la norma:
Calitat d'extrusió:
Soldadura entre parets:
Rigidesa:
Compressió:
Impacte:

ASTM D 2152
ASTM F 949
UNE 53114
ASTM F 949
ASTM D 2444

Execució de les obres:
L'execució de les obres inclou les següents operacions:
- Preparació de l'assentament.
- Subministrament del tub.
- Col.locació i rejuntament dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb altres elements o
canonades.
- Reblert amb sorra fins a mitja canya.
Per a les connexions de les escomeses particulars amb el col.lectors de sanejament de polietilè
corrugat només s'admet la connexió amb peces especials amb junta de goma i en cap cas es
pemetrà les connexions formades amb juntes de morter de ciment o altres equivalents que no
garanteixin l'estanquitat i l'estabilitat de la connexió.
Quan ho fixi el Projecte o bé disposi la Direcció, la canonada una vegada executada, es revestirà
amb formigó tipus H-150, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants.
L'execució de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc.).
Un cop preparat l'assentament i executael llit de sorra de 15 cms. de gruix compactat al 95 % de
l'assaig P. M., es procedirà a la col.locació dels tubs, en sentit ascendent, cuidant la seva perfecta
alineació i pendent.
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col.locació
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció deficient,
etc.
La construccio de les juntes s'ajustarà a les instruccions de la Direcció. En qualsevol cas, seran
completament estanques.
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueitat de qualsevol tram o la totalitat de la canonada,
abans o després d'omplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueitat, el
Contractista estarà obligat a aixecar de nou, al seu càrrec, els trams defectuosos.
El cost de les proves serà per compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig.
Posteriorment es reomplirà els envoltants del tub perr capes, amb sorra, compactada fins al 95 %
de P.M.

Amidament i abonament
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a registres, pous, tronetes, etc.
A aquest amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L'import resultant, inclou el moviment de terres adient, el subministrament dels tubs, la
preparació de la superficie d'assentament, la solera, la col.locació dels tubs, l'execució de les juntes
i els entroncaments amb les tronetes i altres canonades.
El material d'assentament, queda inclòs en el preu unitari, així com la protecció del tub.

5.- UNITATS DE LA XARXA ELECTRICA D'ALTA I BAIXA TENSIO
5.1.- Condicions tècniques-facultatives
5.2.- Proves

5.1.- CONDICIONS TECNIQUES-FACULTATIVES
-----------------------------------------------Tots els materials utilitzats tot i no siguin inclosos en aquest Plec de Condicions hauràn de ser
de qualitat i no presentaran bonys, defectes o desperfectes.
Una vegada adjudicada l'obra i previament a la seva adjudicació, el contractista presentarà al
Tècnic Director de l'obra els catàlegs, mostres, assaijos, etc. que es relacionin amb els materials a
utilitzar, no podent-se utilitzar-ne cap que no hagi sigut acceptat previament.
Aquest control previ no suposa una recepció definitiva, podent ser retirat qualsevol material
després de col.locat si a judici del Director Facultatiu de l'obra no complis les condicions d'aquest
Projecte, havent de ser substituit a càrrec del contractista per un altre que compleixi les
especificacions exigides.
Es realitzaran tants anàlisis, proves i assaijoscom cregui convenient la Direcció Facultativa en els
laboratoris que aquest indiqui, essent les despesses a càrrec del contractista.
Els materials i equips d'origen industrial hauràn de complir les condicions funcionals i de qualitat
fixades en el present Projecte, aixì com:
- Reglament de línies aèries d'alta tensió

tensió nominal, amb aillament i coberta de PVC de color vermell, segons norma UNESA 3305 B i UNE
21.123, tipus PIRELLI EPROTENAX 18/30 KV o similar, complirà ademés amb la normalització de la
Companyía subministradora.
- Rases en voreres:
Els conductors s'instal.laran en muntatge enterrat al fons de rasa d'un metre de fondària, sobre llit
de sorra de 5 cms. rodejats de sorra i amb coberta de protecció a base de totxo normalitzat per la
Companyía.
- Rases en guals:
Els conductors s'instal.laran en muntatge enterrat al fons de rasa d'un metre de fondària, dins de
dos tubulars de 150 mm. de diàmetre interior, sobre llit de formigó en massa de 5 cms. i protegits
de dau de formigó en massa H-100 de 30*50 cms. de dimensions.
- Rases en travessades de calçades:
Els conductors s'instal.laran en muntatge enterrat al fons de rasa d'un metre de fondària, dins de
dos tubulars de 150 mm. de diàmetre interior,sobre llit de formigó en massa de 5 cms. i protegits de
dau de formigó en massa H-100 de 30*50 cms. de dimensions.
- Connexions i empalmements:
Per a les connexions i empalmaments dels conductors s'empraràn maniguets d'empalmement
alumini-alumini, tipus SIMEL o similar, segons especificació de normalització de la Companyía
subministradora rodejats de cinta de butil autovulcanitzable i acabat amb cinta de PVC.

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent i Instruccions Complementaries
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació.
- Reglamentació d'Estacions Transformació.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d'Energía.
- Normes particulars per instal.lacions d'enllaç en els subministrament d'Energía Elèctrica per
a Baixa Tensió.
- Norma UNE 21 119-74
- Norma UNE 20 324
- Norma UNE 20 314

- Xarxa de Baixa tensió:
- Conductors:
S'efectuarà amb conductors unipolars d'alumini de les seccions indicades als planols adjunts,
confirmats posteriorment sobre projecte específic de la Companyía subministradora, amb aillament
sec termoestable, de 0.6/1 KV de tensió nominal, tipus RZ-0.6/1 KV, amb aillament de polietilè
reticulat PIRELLI o similar, complirà ademés amb la normalització de la Companyía subministradora.
- Rases en voreres:
Els conductors s'instal.laran en muntatge enterrat al fons de rasa de 0.70 metres de fondària,
sobre llit de sorra de 5 cms. rodejats de sorra i amb coberta de protecció a base de totxo
normalitzat per la Companyía (si és precís).
- Rases en guals:
Els conductors s'instal.laran en muntatge enterrat al fons de rasa de 0.70 metres de fondària, dins
de dos tubulars de 150 mm. de diàmetre interior, sobre llit de formigó en massa de 5 cms. i
protegits de dau de formigó en massa H-100 de 30*50 cms. de dimensions.

- Altres normes UNE relaciones amb els materials i la seva forma de instal.lar-los
- Normes particulars de la Companyía Subministradora d'energía elèctrica
El contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora d'energía el contacte degut, a
través del Tècnic Encarregat, pe tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Materials:
- Xarxa de Mitjana tensió:
- Conductors:
S'efectuarà amb conductors unipolars d'alumini, amb aillament sec termoestable, de 18/30 KV de

- Rases en travessades de calçades:
Els conductors s'instal.laran en muntatge enterrat al fons de rasa de 0.70 metres de fondària, dins
de dos tubulars de 150 mm. de diàmetre interior,sobre llit de formigó en massa de 5 cms. i protegits
de dau de formigó en massa H-100 de 30*50 cms. de dimensions.
- Connexions i empalmements:
Per a les connexions i empalmaments dels conductors s'empraràn maniguets d'empalmement
alumini-alumini, tipus SIMEL o similar, segons especificació de normalització de la Companyía
subministradora, rodejats de cinta de butil autovulcanitzable i acabat amb cinta de PVC.
- Escomeses:

Per a les escomeses dels abonats s'empraran els conductors unipolars d'alumini tipus UNE RV0.6/1KV, de secció nominal indicada per la Companyía subministradora.
- Caixes generals de protecció:
S'instal.laran caixes generals de protecció en les escomeses, en una façana directa a vía pública,
tipus UNESA.
Disposaran d'un tub de PVC corrugat de 80 mm. de diàmetre nominal per a l'entrada subterrània
dels conductors.
- Posada a terra:
El neutre de les línies de baixa tensió es posarà a terra en cadascuna de les caixes generals de
protecció.
- Separacions amb altres canalitzacions de serveis:
Es tindrà en compte les separacions mínimes reglamentaries, particularment pels encreuaments i
paralel.lismes amb altres canalitzacions d'aigua, gas i línies de telecomunicacions serà de 20 cms. i
amb altres conductors d'energía 25 cms.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl.lics, galvanitzats,amperímetres i voltímetres,
interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, connexió de servei fins al quadre de
baixa tensió dins de L’Estació Transformadora, etc.
L’esmentada unitat inclou l’armari de maniobra, com a continent dels elements abans esmentats,
com també l’obra civil d’assentament de l’armari.
Tot això degudament connexionat i posat en servei.
Es mesurarà per unitat (U) acabada i en servei
Permisos, llicències i dictàmens:
El contractista haurà d'obtenir els permisos, llicències i dictàments necessaris per a l'execució i
posada en servei de les obres i instal.lacions i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que
es derivin de la seva obtenció.

En els planols adjunts es descriu graficament el descrit en aquest apartat.

- Amidament i abonament
Cables
En el preu assignat per metre lineal (ml) queda comprès el cost de totes les operacions
d’adquisició, transport, carrebuig i col.locació del cable, com també la retirada i l’abonament de les
bobines corresponents.
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considera incllòs en el preu per metre lineal (ml) la part
proporcional d’unions, derivacions, terminals, etc.
Conduccions per a canalitzacions de baixa o mitja tensió
El preu comprèn l’execució per metre lineal (ml) de rasa, segons les diemnsions i característiques
que s’assenyalen en els planols corresponents.
Hi està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que
serveix de llit el recobriment dels cables o les conduccions, la cinta de senyalització o les peces
ceràmiques de protecció (segons planols i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o qui
convingui, canaletes prefabricades).
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades
necessàries més el llit i la protecció de formigó, com també l’excavació, el rebliment i el transport a
l’abocador dels materials sobrants.
En tots els casos s’entén que el preu és el mateix, sigui el nombre de canonades (o canaletes)
necessàries.
També hi està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90%) del pròctor normal.

5.2.- PROVES
--------Una vegada efectuades les instal.lacions es realitzarán les següents proves:
- Es comprovarà que la intensitat nominal dels cartutxos fusibles instal.lats en les caixes de
protecció es correspongui amb les seccions dels cables que han de protegir.
- Es comprovarà que les caixes de derivació, protecció i seccionament estiguin amb bones
condicions d'ús i no presentin esquerdes, deformacions o s'hagin deslligat del suport
corresponent, procedint a la seva reposició en cas contrari.
- Es comprovarà que totes les caixes tinguin el mecanisme d'obertura en bon estat.
- Es comprovarà l'estat de les estacions transformadores i els seus accesoris, el bon
funcionament i estat dels mateixos. Es comprovarà l'inexistència d'infiltracions d'aigua i de la
adequació de les obertures de ventilació.
- Es comprovarà el bon estat de les portes i panys de les estacions transformadores.
- En tots el casos es procedirà a la reposició o reparació del material que ha judici de la
Direcció Facultativa sigui inadequat.
- Estant la xarxa en tensió amb els abonats connectats, es comprovarà que la caiguda de
tensió màxima entre l'origen de la xarxa de baixa tensió en cada estacio transformadora i
qualsevol punt de la xarxa de distribució pública alimentada per aquesta estació es inferior al
5 % de la tensió nominal.
- Es comprovarà la resistència d'aillament d'una mostra dels
alimentada per estacions transformadora diferents.

conductors per a cada xarxa

Es mesurarà per metre lineal (ml).

Centres i quadres de maniobra
S’inclouen en l’esmentat concepte aquells materials, degudament instal.lats, necessaris per a la
correcta maniobra, protecció i mesurament de les instal.lacions.

Assaig de la xarxa d’alta tensió
S’efectuaràn, successivament, els assaigs següents:
1.- Es mesurarà la resistència, de l’aillament entre conductors i entre aquest i terra.

2.- Es procedirà a la posada en tensió de la xarxa, si és possible aplicant la tensió de forma
creixent fins a arribar a la normal de servei, i si no, es donarà tensió de cop, tancant l’interruptor
corresponent.
3.- S’acoplarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l’Empresa subministradora,
deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim.
4.- Es mesurarà novament la resistència de l’aïllament.
La resitència d’aïllament en ohms ( ) no serà inferior a mil per U(1.000xU), essent U la tensió
de servei en volts.(V). La posada en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d’alta tensió no ha
de provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni
la fallada de l’aïllament dels cables i de les seves caixes terminals.
A la vista dels resultats dels assaigs que es vagin efectuant, es decidirà la conveniència o no de
portar a terme els següents.

Assaigs de les instal.lacions electriques dels centres de transformació i repartiment
S’efectuaran els assaïgs següents:
- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió i entre
aquest i les parts que no estan en tensió, per comprovar que compleixen el que disposa l’Article 8
del Reglament d’Estacions Transformadores.
- Es mesurarà la resistència d’aïllament, respecte a terra, de les parts actives de la instal.lació, la
qual no haurà de ser inferior a mil per U (1.000xU), essent U la tensió de servei en volts (V).
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de connexió a terra, tant dels
corresponents a les parts metàl,liques, no sotmeses a tensió com a les neutres dels transformadors,
i haurà de complir el que s’indica en els reglaments vigents.
Tots aquests assaigs s’ha d’efectuar amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal.lació a
la seva tensió de servei normal.
Abans de la recepció provisional de les obres, la propietat haurà de disposar de tots els documents
necessaris per a la immediata connexió de totes les instal.lacions;en particular:
- Carta de la Companyia subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.
- Butlletins de l’Instal.lador, segellats per la Delegació Provincial d’Indústria.
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d’Indústria.
- Tots els plànols, catalegs i certificats que siguin necessaris
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6.1.1.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS PER A OBRES D'ENLLUMENAT
PUBLIC

1.- CONDICIONS GENERALS
---------------------------1.1.- Objecte del Plec
-----------------El present document fa referència a les condicions que han de complir les unitats d'obra, els
materials integrants de les obres d'enllumenat viari descrites en el present projecte i forma
d'executar la instal.lació.
Les condicions establertes s'exigeixen per a garantir el bon funcionament de tots els elements de
la instal.lació, assignant ademés les normes de seguretat i duració, tant dels components del
projecte com de les xarxes d'alimentació de l'energía elèctrica, admetent per als mencionats
elements l'us considerat normal en aquest tipus d'instal.lacions.
En aquells casos que el present Plec descriu un material en concret, ho fa de manera de reflexar
els materials d'ús més corrent i es complementarà en el Plec de Condicions Particulars que
s'adaptarà a les característiques concretes dels nous materials emprats en el projecte.
També s'indiquen el en present Plec els assaigos que en la recepció dels aparells i dispositius
auxiliars dels mateixos podràn ser efectuats pel director de l'obra i la forma com aquests assaigos
hauran d'efectuar-se
Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres d'enllumenat públic adjunt i
prevaldran en tot el que no sigui modificat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, quedant
incorporades al Projecte, en el seu cas, al Contracte d'Obres, pre simple referència a elles en
l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

1.3.- Descripció de les obres
------------------------Les obres objecte del present Plec de Condicions són les anteriorment mencionades i que es
descriuen a continuació, amb expressió de les seves característiques fonamentals:

Instal.lació i muntatge de lluminàries, làmpades i suports
S'inclou la instal.lació de suports,
lluminàries i làmpades amb els seus corresponents equips de reactància, condensadors, ignitors si
són necessaris i cablejat i muntatge elèctric interior, així com les obres de fàbrica i fonaments
necessaris per sostenir els punts de llum.

Xarxa de distribució
S'inclou en aquest apartat l'allotjament dels cables d'alimentació sota tubulars preparats a l'efecte
i l'estesa i col.locació d'aquelles parts que han de situar-se en l'exterior en cas de línies aèries,
instal.lació de dispositius i accesoris necessaris per a garantir un perfecte aillament, així com les
connexions i suports corresponents.
Les xarxes es preveuen atenent la capacitat de transport d'energía per a alimentar consums a 230
Volts i en quant a l'aillament i capacitat dels elements de connexió i suport previstos per a xarxes a
400 Volts, totes elles trifàsiques amb neutre, incloint una certa capacitat d'eixamplament dels punts
de llum.

Caixes d'alimentació i connexió a la xarxa
Inclou les especificacions necessaries per a totes les caixes o armaris que es preveuen per a
garantir una fàcil maniobra d'encesa i apagat, així com una correcta protecció d'elements elèctrics
de la xarxa en cas d'avaria i contactes amb elements conductors.

En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de cada Projecte s'hi indicarà l'aplicació
preceptiva del present Plec de Prescripcions Tècniques Generals.
Prova i posada a punt de la instal.lació
Fa referència a les proves que es jutjin necessàries per la comprovació de la instal.lació en els
seus aspectes fotomètrics, elèctrics i mecànic i per assegurar la posada a punt del sistema
d'enllumenat.

1.2.- Reglaments i Normes
-----------------------Es tindrán en compte per l'execució de l'obra les següents Normes i Reglaments:
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió en vigor i instruccions complementàries

1.4.- Disposicions aplicables
-----------------------A més de les contingudes en aquest Plec seran d'aplicació les següents:

- Normes particulars de la Companyía suministradora de fluid elèctric.
- Recomanació
d'Enllumenat.

sobre

l'enllumenat

de

Vies

Públiques

de

la

Comissió

Internacional

- Reglament d'eficiència energètica en instal.lacions d'enllumenat (RD-1890/2008)

- Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per la contractació d'aquestes obres.
- El contractista estarà obligat a complir les lleis i disposicions que regulen les relacions laborals. Les
d'accidents de treball, inclús la contractació de l'assegurança obligatòria, subsidi familiar i vellesa,
assegurança d'enfermetat i totes aquelles de caràcter social vigent o que es dictin.

- Normes específiques per a aquest projecte dictades per l'Ajuntament.
- Normes de protecció a la indústria nacional.
- Especificacions Tècniques del Ministeri d'Indústria i Energía que siguin d'aplicació.
- Normes UNE que siguin d'aplicació

1.5.- Autoritat del Director de l'obra
----------------------------------El Director de les obres tindrà les següents funcions:

1.9.- Iniciació i prossecució de les obres
--------------------------------------Després de signat el contracte el Contractista haurà de començar l'obra en el termini assenyalat.

- Fer que les obres s'executin ajustant-se al Projecte degudament aprovat amb les modificacions
autoritzades pels Serveis Tècnics i en el termini fixat en el contracte i terminis parcials fixats
posteriorment, exigint a l'adjudicatari el compliment de les condicions contractuals.
- Definir aquelles prescripcions tècniques que el present Plec deixa a la seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions que puguin sorgir de la interpretació de plànols, d'aspectes del Plec de
Condicions, de qualitat de materials, de forma d'execució de les obres. d'amidament, sempre que
no suposin l'alteració de les condicions del contracte.
- Estudiar les incidències plantejades, que destorbin el normal compliment del contracte, tramitant
les propostes corresponents a la superioritat
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas
d'urgència o gravetat, la direcció
immediata de les operacions
necessaries, pel que el Contractista haurà de posar a la seva
disposició el personal i material de l'obra.
- Acreditar al Contractista les obres i treballs realitzats, estenent les corresponents certificacions.

Essent el temps un dels elements del present contracte el Contractista prosseguirà l'obra amb la
major diligència, emprant aquells medis i mètodes de construcció que assegurin el seu acabament
no més tard de la data establerta a l'efecte o en la data en que s'hagi ampliat el temps estipulat per
a l'acabament.

1.10.- Termini d'execució
-------------------El termini d'execució serà fixat pel Promotor en el Plec de Condicions Particulars i Econòmiques.

1.11.- Plànols de detall de l'obra
----------------------------El Contractista presentarà a instància del Tècnic Director, tots els plànols o esquemes de detall
que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades.

- Participar en les recepcions provisionals i definitives de les obres.

1.6.- Subcontractes
---------------- Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense coneixement

previ de la Direcció de l'obra.

1.7.- Programa de treball
---------------------Abans de començar les obres el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Promotor un programa de
treball amb especificacions de terminis parcials i periodes d'excució de les diferents unitats de l'obra.
Aquest programa s'incorporarà al Plec i contreu tantmateix, caràcter contractual.
El Contractista presentarà ademés una relació completa dels serveis i equips que es comprometi a
realitzar a cadascuna de les etapes del pla.

1.8.- Replantejament de les obres
-------------------------------Compet al Tècnic Director i al Personal Tècnic del servei, els replantejaments necessaris per a
l'execució de l'obra i a subministrar al Contractista tota la informació que precisi perquè aquestes
puguin ser realitzades.
El contractista haurà de proveir al seu càrreg tots els materials i mà d'obra necessaris per a
efectuar els esmentats replanteijos i materialitzar els punts de control o de referència que es
precisin.

1.12.- Variacions de l'obra
---------------------S'entendran compreses en l'objecte del contracte les modificacions parcials o els complements de
l'obra o subministraments que el Director de l'obra determini o que a judici del mateix per causes
no previstes resultin necessàries, dins dels límits autoritzats, introduint-se les rectificacions
adequades o "reformats" del projecte.

1.13.- Contradiccions i omisions del projecte
-----------------------------------------El mencionat en el Plec de Condicions i omès en els Planols o viceversa, haurà de ser executat com
si estigués exposat en ambdós documents.
En cas de contradicció entre els Planols i el Plec de Condicions, prevaldrà la prescripció d'aquest
últim.
Les omissions en els planols i Plec de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra
que siguin indispensables per a portar a termini l'esperit o intenció exposat en els Planols o Plec de
Condicions i que per ús o costum hagin de ser realitzats, no solament no eximeixen al Contractista la
seva obligació d'executar-els, fent-ho com si fossin correctament indicats en els Planols i Plec de
Condicions.

1.14.- Preus contadictoris
--------------------En el cas d'efectuar-se algun treball que el preu no figuri en els quadres del projecte, regirà el
quadre de preus de l'Entitat Contractant. En cas de no existir, aquest preu es fixarà,
contradictoriament, aplicant la baixa corresponent en l'adjudicació, pel Director de l'Obra i el

Contractista, el preu corresponent, amb anterioritat a l'execució de l'esmentat treball, aixecant-se la
corresponent Acta que es sotmetrà a l'aprovació de la superioritat.

1.15.- Permisos i llicències
----------------------El contractista haurà d'obtenir el seu càrrec, els permisos i llicències necessaries per l'execució de
les obres.

1.16.- Senyalització de les obres
----------------------------El Contractista efectuarà, al seu càrrec, la senyalització de les obres durant tota la duració
d’aquesta seguint les ordenances o ordres de la D.F. dictades a l'efecte per a aquest tipus
d'instal.lacions.

1.17.- Precaució contra incendis
---------------------------El Contractista haurà d'atendre les disposicions vigents per a la prevenció i control dels incendis.
En tot cas adoptarà les mesures precises per a evitar que s'encenguin focs sense necessitat i serà
responsable de la propagació dels que es necessitin per a l'execució de les obres així com els danys i
perjudicis que per tal motiu es produeixin.

1.18.- Responsabilitat del Contractista
----------------------------------El contractista serà responsable durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis,
directes o indirectes, que es puguin produir a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat,
com conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o a una deficient
organització de les obres.
Els serveis públics o privats que resultin avariats hauran de ser reparats al seu càrrec de forma
immediata.
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec adequadament.

1.19.- Conservació de les obres executades
---------------------------------------El contractista queda compromés a conservar, al seu
provisionalment, totes les instal.lacions incloses en el projecte.

càrrec,

fins

que

sigui

rebudes

Serà obligat a conservar les obres durant el termini de garantia d'un any des de la recepció
provisional, havent de restituir al seu càrrec qualsevol part d'elles, que hagueren sofert desperfectes
per negligència o altres motius que li siguin imputables.

1.20.- Neteja de les obres
--------------------Un cop acabades les obres, totes les instal.lacions construides amb caràcter temporer per a
l'execució de les mateixes hauràn d'esser desmuntades i traslladades, de manera que la zona
afectada quedi perfectament neta.
Aquest treballs no serán objecte d'abonament per considerar-se inclosos en el contracte.

1.21.- Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista
-----------------------------------------------------------Seràn a compte del Contractista les despeses de retirada de construccions o materials auxiliars,
els de subministrament o col.locació de senyals i demés recursos necessaris per a proporcionar
seguretat dins de les obres.

1.22.- Recepció provisional
----------------------Si en els materials o en les obres s'hagueren apreciat defectes de qualitat o imperfeccions, el
Contractista haurà de reparar o substituir, a càrrec seu, les parts o els elements no satifactoris a
judici del Tècnic de les obres.

1.23.- Recepció definitiva
-------------------Transcorregut el termini de garantia i previs els tràmits reglamentaris es procedirà a efectuar la
recepció definitiva de les obres, un cop s'hagi portat a terme el reconeixement de les mateixes i en
el supòsit de que totes elles es trobin en condicions degudes.

1.24.- Altres condicions
------------------Es compliran quantes disposicions de tipus legal referents a la renumeració i protecció de la mà
d'obra, assegurances socials i qualsevol altre ordre que sigui aplicable a les obres que es van a
axecutar.

6.1.2.- CONDICIONS DEL MATERIALS
-----------------------------------

2.1.- Control previ dels materials
-----------------------------Tots els materials emprats, tot i que no siguin inclosos en aquest Plec de Condicions, hauràn de
ser de primera qualitat.
Després d'adjudicada l'obra i previament a la seva recepció, el contractista presentarà al Director
de l'obra, els catàlegs, mostres, assaijos, etc., que es relacionin amb els materials a emprar, no
podent ser utilitzat cap altre que no hagi estat acceptat previament pel Director de l'obra.
Aquest control prèvi no suposa una recepció definitiva, podent ser retirat qualsevol material
després d'haver estat col.locat, si a judici del Director de l'obra no compleix les condicions d'aquest
Plec de Condicions, havent de ser substituit amb càrrec a la contracta, per un altre que compleixi les
especificacions exigides.
Es realitzarán tots els anàlisis i proves que es considerin necessàris pel Director de l'obra i en els
laboratoris que aquesta indiqui, corrent les despeses a càrrec del contractista.

2.1.1.- Condicions generals dels materials de l'obra civil
-----------------------------------------------------Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir amb les
especificacions que s'indiquen particularment per a cadascún d'ells en els artícles d'aquest Plec.

Reactàncies i condensadors
Catàlegs tècnics dels que es pensin utilitzar i proves efectuades en laboratori.
nòmics,temporitzadors, commutadors, inversors, magnetotèrmics, contactors, diferencials i
cartutxos fusibles que es desitji emprar, acompanyat de catàlecs de caràcter tècnic amb indicació
dels tipus d'aparells que va a utilitzar.
Cables
Informar per escrit al Director de les obres del nom del fabricant dels conductors, tensions de servei, seccions i enviar una mostra dels mateixos.

Suports
Presentació d'un croquis amb les característiques de dimensions, formes, espessors de xapa i pes
dels suports, amb les toleràncies, que es pretenguin instal.lar.
- En aquestes caracteristiques no hi podràn figurar dimensions, espessors o pesos inferiors als del
Projecte. A petició del Contractista el Director de l'obra podrà camviar el tipús de bàculs o columnes,
sempre que els proposats siguin d'una fortalesa i estètica igual o superior a les projectades.

Lluminàries
Abans d'acceptar els tipus de lluminàries a instal.lar, el contractista haurà de presentar al Director
Tècnic els següents documents:
- Catàleg en el que hi figurin les característiques i dimensions.
- Informe del fabricant de reflectors sobre la qualitat de l'alumini utilitzat.

Independentment d'aquestes especificacions, el Director de l'obra està facultat per a ordenar les
anàlisis i proves que cregui convenient o estimi necessàries per a la millor definició de les
característiques dels materials emprats.

- Corba d'intensitats lluminoses, realitzades per un laboratori oficial.
- Corbes Isolux basades en la corba fotomètrica oficial de les zones enllumenades objecte del
projecte.

2.1.2.- Condicions generals dels materials d'enllumenat públic
------------------------------------------------------------Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni el Director de l'obra, les quals s'executaràn
en els laboratoris que aquest designi, es faran en els diferents materials a emprar el següent control
previ:

- Mostres dels diferents tipus a emprar.
En el cas de que les marques ofertades pel contractista no reuneixin, a judici del Director Tècnic,
suficient garantia, aquest escollirà el material de fabricació nacional de entre els tres que segons el
seu criteri, tinguin millors qualitats i encara en aquest cas podrà exigir totes les proves oficials i
certificats que estimi convenients per a comprovar que el material és idòni per a l'ús a que es
destina.

Làmpades
El contractista presentarà al Director de l'obra els següents documents:
- Catàleg del tipus de làmpades que s'empraran, on hi hauràn de figurar les seves caracteristiques i
el fluxe lluminós.
- Carta del fabricant de les làmpades amb les característiques que han de reunir les reactancies
que aconselli emprar que cada tipus específic, indicant no solament la intensitat de l'arrencada, la
potència i corent subministrats, la resisitència a la humitat, l'escalfament admisible, etc., sino també
les proves que hauran de realitzar-se per a efectuar les comprovacions corresponents.

2.2.- Condicions especifiques del material d'enllumenat públic
------------------------------------------------------------2.2.1.- Lluminàries
------------Procèdencia:
Seràn subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Característiques
Es refusarà qualsevol llanterna que presenti bonys o desperfectes, havent de presentar aspectes
llis i sensa senyals.

Els dispositius de suspensió serán galvanitzats ihauràn de resistir, pel cap baix, cinc vegades el
pes total de l'aparell.

Recepció
Es refusarán totes aquelles llanternes que donguin nivells mitjans o uniformtats inferiors a les
previstes en el projecte.

El sistema de fixació serà adaptable a diferents diàmetres.
Es comprovarà l'espessor de la capa d'alúmina medint la tensió de ruptura.
L'alumini dels reflectors será d'una puresa igual o superior al 99,-0 per 100. La xapa emprada
tindrà un gruix mínim de 1,5 mm. abans de ser utilitzada, i un cop construit el reflector passarà
satisfactoriament els assaijos de continuitat de la capa, resistencia a la corrosió i control de segellat i
en cap punt tindrà un espessor inferior a 0.60 mm.
En les lluminàries hermètiques l'espessor de la xapa serà com a mínim d'1 mm. i les cubetes de
tancament hauran de ser de material quina estabilitat quedi garantida i capaç de resistir sense
deformació les condicions tèrmiques creades en la utilització de la lluminària, inclusiu en condicions
desfavorables, (encesa durant el dia, etc.).
La capa d'alúmina del reflector serà igual o superior a 4 micres.
Les lluminàries se subministraran cablejades des del portalàmpades als borns; l'aillament dels
conductors serà tipus silicona, capaç de resistir les temperatures existents en les immediacions de la
làmpada.

Dispositius
Disposarán dels següents:
- D'enfoc, practicable des de l'exterior, inclús amb la llanterna muntada.
- De ventilació, en les lluminàries hermètiques, per a la dissipació del calor produit per la làmpada, a
l'objecte d'assegurar la duració de la metaixa i no sobrepassar la temperatura de 70 C.
Descripció dels diferents tipus de lluminària
Les lluminàries a emprar en el present projecte són les que es descriuen en elPlec de Condicions
Particulars.
Operacions prèvies
Abans de ser acceptats per la Direcció de l'obra els tipus de lluminàries a instal.lar, serà
necessària la presentació pel Contractista al Tècnic encarregat, de:
- Catàleg en el que hi figurin les dimensions i característiques.
- Escrit del fabricant dels reflectors amb la qualitat de l'alumini utilitzat en la fabricació.
- Corba d'intensitats lluminoses en un pla (corba fotomètrica) d'un laboratori oficial.
- Corbes isolux unitàries, suposant un fluxe emès de 1000 lumens, situada la lluminària a 1.00
metres d'alçada, facilitades per un laboratori oficial.

La mitjana de 10 valors trobats en punts diferents ha de ser igual o superior a 400 volts per a
l'alumini de 1ª classe i de 300 volts per a l'alumini de 2ª, no admetent-se més d'una mesura quin
valor sigui inferior a la meitat dels valors indicats.
L'espessor mitjà podrà comprovar-se també per procediments químics:
En el control de la continuitat de la capa, després de 5 minuts de contacte amb 4 gotes de reactiu

CuSO4 + 5 H2O (20 gr.); ClH (d=1.18) (20 mlgrs.); aigua destil.lada (1000 ml.).

en una superfície d'1 m² desengreixada acuradament, es tolerarà un punt negre com a màxim per
cm² de superfície assaijada, sempre que el diàmetre del punt sigui inferior a 1 mm.
En l'assaig de resistència a la corrosió, després de 15 dies d'assig continuu, amb immersions
alternades cada mitja hora en dissolució de

ClNa pur al 3% (ph = 6.5 a 7.5)

les peces podràn presentar com a màxim una picadura per cm² de superfície assaijada.
Aquestes picadures tindràn un diàmetre menor d'1 mm., no tenint-se en compte les que apareixin
en les arestes vives.
En l'assaig de fixat de les partícules anòdiques, la gota de solució de colorants, (violeta
d'antraquinona 2 grs. i aigua destilada 100 mgr.), després d'haver actuat durant 5 minuts i rentada
amb aigua i savó, ha d'eliminar-se completament.
El Tècnic encarregat exigirà qualsevol d'aquestes proves amb resultats iguals o superiors als
relacionats.
Un cop acceptats els tipus de lluminàries que s'utilitzaran a l'obra , el Tècnic encarregat farà
un mostreig i enviarà a un laboratori oficial una quantitat no inferior al 5 per 100 d'elles per a
comprovar la corba fotomètrica i el gruix de l'alúmina, així com la continuitat de la capa, la
resistència a la corrosió, el fixat de la pel.lícula anòdica i el galvanitzat dels suports dels diferents
fabricants de lluminaries que intervenen a l'obra.

- Corbes isolux en el sòl, basades en la corba fotomètrica oficial, de les zones estudiades.
- Una mostra dels diferents tipus que es vagin a emprar.

2.2.2.- Suports
--------Procedència
La denominació de suports de la lluminària inclou els bàculs, columnes, braços murals i plafons.
Seran subministats per cases de reconeguda solvència en el mercat.

Característiques
Els bàculs seran tronc-cònics, de les dimensions especifícades i construits en xapa d'acer a partir de
flexe laminat de G = 37 kg/mm² o superior.
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se
la soldadura amb electrode continu i en atmosfera controlada.
No s'admetran doblaments transversals, tret d'aquelles en les que existeixi un canvi de gruix en la
placa d'acer utilitzada en els diferents trams del suport.
En el extrem inferior es col.locarà la placa d'ancoratge de les dimensions especificades en els
planols i dotat d'un anell exterior de reforç i carteles de suport.
Per a l'ancoratge a la cimentació es disposarán els perns, construits en acer de alta resistència a la
tracció, roscat l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat en ganxo l'inferior per a la
millor subjecció a la masa de formigò.
A una altura de 500 mm. sobre la placa base existirà una obertura rectangular de les dimensions
indicades en els planols per a l'accés del quadre de connexions i protecció. Els cantons serán
arrodonits amb un marc de passamà de ferro soldat a la vorera de l'obertura; la porta serà de
planxa d'acer i anirà proveida de dispositius de subjecció i tancament.
Per a protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior del suport, la part superior del marc de
les portelles de registre portaràn soldada una visera.
Les dimensions del maniguet extrem per a la fixació de la lluminària es fixaran d'acord amb les
característiques de la lluminària escollida pel Director de l'obra.
En el supòsit de construir-se el suport en varis trams les unions aniran reforçades per un maniguet
interior. Les soldadures es poliran degudament per a evitar que siguin facilment apreciables.
La superfície exterior del suport no presentarà taques, ratlles ni bonys i les soldadures es poliran
degudament a fi d'aconseguir un acabat exterior de bon aspecte i regularitat.

Característiques dels diferents tipus de suports
Els suports a emprar en el present projecte són els que es descriuen en el Plec de Condicions
Particulars.

Operacions prèvies. Recepció
El Contractista presentarà al Tècnic encarregat un croquis de les característiques de dimensions,
formes, espessors de xapa i pes dels suports que es pretenguin instal.lar.
En aquestes característiques no hi podran figurar dimensions, espessors o pesos inferiors als del
projecte.
A petició del Contractista, el Director de l'obra, podrà variar el tipus de suports, sempre que els
proposats siguin d'una fortalesa i estètica igual o superior a la projectada.

2.2.3.- Làmpades
----------Procedència
Seran de marca reconeguda i registrada com de primera categoria.
Característiques
Les làmpades emprades al present projecte són les següents:

B1) Làmpades de descàrrega de vapor de mercuri de color corregit
--------------------------------------------------------------------Les làmpades de vapor de mercuri s'entendrà que són de les anomenades de color corregit, amb
aditius de terres rares; els fluxes lluminosos inicials s'indiquen més endavant amb potències
nominals de 125, 250, 400 i 700 W.
Distribució espectral
La distribució espectral de l'energía lluminosa haurà d'ajustar-se en l'espectre visible a les
següents longitud d'ona i valors relatius, (densitat relativa i espectral):

Els suports es dimensionaran de forma que resisteixin les diferents sol.licitacions i en particular
l'acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 3.5.

Protecció contra la corrosió
Els suports s'entregaran galvanitzats en tota la seva longitud mitjançant immersió en bany calent;
el bany de galvanitzat haurà de tenir com a mínim un 98,5 per 100 de zinc pur en pes, havent
d'obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m² sobre la superifície de la columna.
Totes les característiques del galvanitzat i les d'adherència, continuitat i aspecte superficial,
s'adaptaran a l'establert a la Norma UNE 37501.
Un cop instal.lats se'ls hi donaran dues mans de pintura del color que fixi la Direcció Facultativa.
Els braços i suports compliràn amb les "Especificacions Tècniques dels canalobres metàl.lics
(bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de tràfic)" Reial Decret 2642/1985 del
Ministeri d'Indústria i Energía i Ordre de l'1 de juliol de 1.986 i les Ordres de modificació posteriors
de 1.989.

Longitud d'ona
-------------------540 a 550 nm.
570 a 580 nm.
590 a 600 nm.
510 a 620 nm.
620 a 630 nm.

Densitat relativa
--------------------98 %
100 %
9%
17 %
9.50 %

La resta de la gamma de 470 a 650 nm. en proporcions inferiors al 5 %.
Els valors aqui ressenyats es donen a titol aproximat i podran tenir desviacions en les mostres de
fins un 15 % en les densitats espectrals d'energía.
Dimensions
Les ampolles seran de vidre de les anomenades de bulb i de dimensions màximes aproximades:

Potència
nominal
---------125 W
250 W
400 W
700 W

Llargada
màxima
----------180 mm.
230 mm.
300 mm.
330 mm.

Diàmetre
màxim
-----------75 mm.
95 mm.
125 mm.
150 mm.

Casquets
Hauran de tenir un recobriment metàl.lic antioxidant, (niquelat o cincat).

Fluxe lluminós
Mesurat després d'un 200 per 100 del període d'encesa i passades les primeres 100 hores de vida
haurà de ser el següent, amb una tolerància del ± 5 %.

Tipus de làmpada
------------------125 W VMCC
250 W VMCC
400 W VMCC
700 W VMCC

Fluxe lluminós
------------------6.250 lm.
13.500 lm.
23.000 lm.
42.500 lm.

Seran del tipus denominat Goliat, model de referència PH E-40.
Hauran de garantir-se el seu bon funcionament a temperatures de 250 °C, sense observar-se
esquerdes ni escloscaments en la unió amb l'ampolla ni en les masses vítriques que separen els pols
de contacte. Els assaijos de resistencia es faran col.locant les làmpades decantades i en horitzontal.

Components de vermell
Les làmpades a les zero hores de funcionament presentaran un percentatge de vermell de l'11 %
aproximadament i en qualsevol cas no inferior al 9 %, per a qualsevol de les potències indicades.
Tensió d'arrencada
La tensió mínima d'inici de la descàrrega, per a les làmpades de vapor de mercuri de color corregit
haurà de quedar garantida en:
Temperatura
ambient
-------------+ 5 C
- 15 C

Tensió mínima
d'encesa
-----------------180 Volts
200 Volts

Ampolles
L'ampolla de vidre hahurà de suportar la pressió interna i les deformacions tèrmiques de la mateixa
i dels casquets sense trencament, fins a una temperatura màxima de 300 C, suportant en
aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d'aigua a 15 C sense trencament ni
esquerdes sobre el vidre.

El fluxe no haurà de disminuir al llarg de la vida de la làmpada i amb una reactància que
subministri els valors nominals de tensió i rrent abans indicats, donarà les següents proporcions amb
valors ± 3 %:

Làmpades de 125 W a 400 W VMCC:
----------------------------------------A les 8.000 hores, superior al 84 % del fluxe inicial
A les 12.000 hores, superior al 78 % del fluxe inicial

Làmpades de 700 W VMCC:
-----------------------------A les 8.000 hores, superior al 80 % del fluxe inicial
A les 12.000 hores, superior al 71 % del fluxe inicial

Aquest valors es suposen amb un mínim d'una encesa cada 10 hores de funcionament.
Supervivència
S'enten com tal el percentatge de làmpades que continua funcionant, per terme mig, després d'un
cert temps i sotmesa als valors nominals de corrent i tensió per a cada tipus de làmpada, havent- se
de superar els segünets valors mínims:
Després de les 8.000 hores de funcionament: El 95 %
Després de les 12.000 hores de funcionament: El 92 %

Tensió i corrent de l'arc
Les tensions i corrents d'arc un cop iniciada la descàrrega i passat el període d'encesa hauràn de
ser les següents, amb una tolerància del ± 5 %:

Tipus de làmpada
-------------------125 W VMCC
250 W VMCC
400 W VMCC
700 W VMCC

Tensió d'arc
-------------125 V
135 V
140 V
140 V

Corrent làmpada
--------------------1,15 A
2,10 A
3,20 A
5,40 A

B2) Làmpades de descàrrega de vapor de sodi de baixa pressió
----------------------------------------------------------------S'entenen per làmpades de vapor de sodi de baixa pressió, les de descàrrega en dit mitjà de vapor
de sodi a una pressió de 4 x 10-3 mm. de columna de mercuri saturat a una temperatura de 270 °C,
emitint una radiació groga monocromàtica de 589,6 nm.
Les potències nominals que es consideren són les de 90 i 180 W.
L'interior de l'ampolla estarà recobert per una capa d'òxid d'indi de 0.31 micres d'espessor,
permetent el pas del 91 % de la radiació groga i reflexant el 90 % de la radiació calòrica.

L'energía radiant de les làmpades resultarà emesa en forma monocromàtica, en la seva totalitat
en la banda de 589.6 nm.
Els valors aqui ressenyats es donen a titol aproximat i podran tenir desviacions en les mostres de
fins un ± 15 %
Dimensions
Les ampolles seran de vidre de les anomenades tubulars i de dimensions màximes aproximades:

Potència
nominal
--------90 W
135 W
180 W

Llargada
Diàmetre
màxima
màxim
------------ -----------580 mm.
68 mm.
775 mm.
68 mm.
1120 mm.
68 mm.

Les dimensions podran variar en un ± 10 %

Les tensions i corrents d'arc un cop iniciada la descàrrega i passat el període d'encesa hauràn de
ser les següents, amb una tolerància del ± 5 %:
Tipus de làmpada
-------------------90 W VSBP
135 W VSBP
180 W VSBP

Tensió d'arc
-------------115 V
160 V
245 V

Corrent làmpada
-------------------0.94 A
0.95 A
0.91 A

Fluxe lluminós
Mesurat després d'un 200 per 100 del període d'encesa i passades les primeres 100 hores de vida
haurà de ser el següent, amb una tolerància del ± 5 %.

Tipus de làmpada
------------------90 W VSBP
135 W VSBP
180 W VSBP

Fluxe lluminós
-----------------12.500 lm.
21.500 lm.
32.000 lm.

Casquets
Hauran de tenir un recobriment metàl.lic antioxidant, (niquelat o cincat).
Seran del tipus denominat de baioneta, especial per a làmpades de vapor de sodi de baixa pressió,
model de referència PH BY-22.
Hauran de garantir-se el seu bon funcionament a temperatures de 250 °C, sense observar-se
esquerdes ni escloscaments en la unió amb l'ampolla ni en les masses vítriques que separen els pols
de contacte. Els assaijos de resistencia es faran col.locant les làmpades decantades i en horitzontal.

El fluxe emès no haurà de disminuir al llarg de la vida de la làmpada i amb una reactància que
subministri els valors nominals de tensió i corrent abans indicats, donarà les següents proporcions
amb valors ± 3 %:
A les 4.000 hores, superior al 95 % del fluxe inicial.
A les 8.000 hores, superior al 80 % del fluxe inicial.

Aquest valors es suposen amb un mínim d'una encesa cada 10 hores de funcionament.
Tensió d'arrencada
La tensió mínima d'inici de la descàrrega, per a les làmpades de vapor de sodi de baixa pressió
haurà de quedar garantida a la temperatura ambinet de ± 5 °C com a màxim:

Potència
làmpada
----------90 W
135 W
180 W

Tensió màxima
d'encesa
-------------------420 Volts
575 Volts
575 Volts

Ampolles
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les deformacions tèrmiques de la mateixa i
dels casquets sense trencament, fins a una temperatura màxima de 200 C en el casquet i 400 C
en l'ampolla tubular, suportant en aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d'aigua a
15 C sense trencament ni esquerdes sobre el vidre.

Supervivència
S'enten com tal el percentatge de làmpades que continua funcionant, per terme mig, després d'un
cert temps i sotmesa als valors nominals de corrent i tensió per a cada tipus de làmpada, havent- se
de superar els segünets valors mínims:
Després de les 4.000 hores de funcionament: El 97 %
Després de les 8.000 hores de funcionament: El 92 %

B3) Làmpades de descàrrega de vapor de sodi d'alta pressió
------------------------------------------------------------Les potències nominals que es consideren són les de 70, 100, 150, 250 i 400 W, del tipus
d'ampolla tubular clara.

Dimensions
Les ampolles seran de vidre de les anomenades tubulars i de dimensions màximes aproximades:

Tensió i corrent de l'arc
Potència
nominal

Llargada
màxima

Diàmetre
màxim

---------70 W
100 W
150 W
250 W
400 W

Tipus de làmpada
------------------70 W VSAP
100 W VSAP
150 W VSAP
250 W VSAP
400 W VSAP

----------- ------------156 mm.
37 mm.
211 mm.
46 mm.
211 mm.
46 mm.
211 mm.
46 mm.
285 mm.
46 mm.

Fluxe lluminós
------------------5.500 lm.
9.500 lm.
14.500 lm.
25.000 lm.
47.000 lm.

Les dimensions podran variar en un ± 10 %

Casquets
Hauran de tenir un recobriment metàl.lic antioxidant, (niquelat o cincat).
Seran del tipus denominat Goliat, model de referència PHE-40.
Hauran de garantir-se el seu bon funcionament a temperatures de 250 °C, sense observar-se
esquerdes ni escloscaments en la unió amb l'ampolla ni en les masses vítriques que separen els pols
de contacte. Els assaijos de resistencia es faran col.locant les làmpades decantades i en horitzontal.

Tensió d'arrencada
El conjunt arrencador haurà de garantir una correcta arrencada a la temperatura de ± 5 %, amb
una tensió alterna de valor eficaç de 195 Volts o menys.

Ampolles
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les deformacions tèrmiques de la mateixa i
dels casquets sense trencament, fins a una temperatura màxima de 200 °C en el casquet i 400 °C
en l'ampolla tubular, suportant en aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d'aigua a
15 °C sense trencament ni esquerdes sobre el vidre.

Tensió i corrent de l'arc
Les tensions i corrents d'arc un cop iniciada la descàrrega i passat un 200 % del període mínim
d'encesa hauràn de ser les següents, amb una tolerància del ± 5 %:

Tipus de làmpada
-------------------70 W VSAP
100 W VSAP
150 W VSAP
250 W VSAP
400 W VSAP

Tensió d'arc
--------------90 V
100 V
100 V
100 V
105 V

Corrent làmpada
-------------------0.98 A
1.29 A
1.80 A
3.00 A
4.40 A

Fluxe lluminós
Mesurat després d'un 200 per 100 del període mínim d'encesa i passades les primeres 100 hores de
vida haurà de ser el següent, amb una tolerància del ± 5 %:

El fluxe emès no haurà de disminuir al llarg de la vida de la làmpada i amb una reactància que
subministri els valors nominals de tensió i corrent abans indicats, donarà les següents proporcions
amb valors ± 3 %:
A
A
A
A
A

les
les
les
les
les

100 hores, igual al 100 % del fluxe nominal
2.000 hores, superior al 98 % del fluxe nominal
6.000 hores, superior al 92 % del fluxe nominal
10.000 hores, superior al 86 % del fluxe nominal
14.000 hores, superior al 79 % del fluxe nominal

Aquest valors es suposen amb un mínim d'una encesa cada 10 hores de funcionament.

Supervivència:
S'enten com tal el percentatge de làmpades que continua funcionant, per terme mig, després d'un
cert temps i sotmesa als valors nominals de corrent i tensió per a cada tipus de làmpada, havent- se
de superar els segünets valors mínims:
Després
Després
Després
Després
Després

de
de
de
de
de

les
les
les
les
les

100 hores de funcionament: El 100 %
2.000 hores de funcionament: El 97 %
6.000 hores de funcionament: El 95 %
10.000 hores de funcionament: El 78 %
14.000 hores de funcionament: El 62 %

C) Operacions prèvies
--------------------El Contractista presentarà la Director de l'obra un catàleg amb els tipus de làmpades que ha
d''utilitzar, on hi hauran de figurar les característiques més importants i el fluxe lluminós.
Carta del fabricant de les làmpades amb les característiques que ha de reunir les reactàncies que
aconsellen emprar per a cada tipus específic, indicant no solament la intensitat d'arrencada, la
potència i el corrent subministrat, la resistència a la humitat, l'escalfament admisible, sino també les
proves que hauran de realitzar-se per a efectuar les comprovacions corresponents.
Es faran assaigos de resistència del casquet mantenint les làmpades inclinades o en horitzontal.
Ademés, en un laboratori oficial, es farà un assaig de fluxe lluminós total, rendiment, envelliment i
depreciació de la làmpada.
El nombre de làmpades a assaigar en el laboratori oficial serà fixat pel Director de l'obra.

2.2.4.- Equips d'encesa
----------------Procedència
Només d'admetran reactàncies, ignitors i condensadors procedents de
solvència en el mercat.

cases de reconeguda

Característiques
Portarán inscripcions en les que s'indiqui el nom o marca del fabricant, les tensions nominals,
intensitats nominals, la freqüencia, l'esquema de connexió, si hi han més de dos fils, el factor de
potència i la potència nominal de la làmpada o làmpades per les que s'han previst.
Els elements en tensió no podran ser accesibles a un contacte fortuit durant la seva normal
utilització. Les tapes que permetin l'accés a les peces en tensió només podrán desmuntar-se amb
ajuda d'eines no considerant-se protecció admisible contra contactes fortuits els envernissats,
esmaltats o oxidacions de peces metàl.liques.
Les connexions s'efectuaran amb borns, regletes i terminals de manera que no s'afluixin amb l'ús,
i aquest elements només s'empraràn per unions elèctriques, no sotmeten-se a esforços mecànics.
Les peces conductores del corrent hauràn de ser de coure, d'aliatge de coure o d'altres materials
apropiats no corrosius.
Aquesta condició no l'hauran de complir els visos o cargols que no siguin part fonamental de la
conducció de corrent.

Reactàncies
El balastre limitador de corrent estarà constituit per una auto- inducció sobre núcli de ferro de les
característiques adecuades a cada làmpada, potència i tipus, de forma que a l'aplicar la tensió
d'alimentació de 230 volts a 50 Hertz, circuli per la làmpada el corrent nominal.
Les reactàncies es dimensionaran de forma que a l'arribar a la seva temperatura se règim,
aquesta no experimenti un increment superior a 60 °C sobre la temperatura ambient, consident-la
de 30°C. La comprovació de temperatura dels devanats s'efectuarà pel procediment de mesura de la
resistencia òhmica dels mateixos.

Làmpades de vapor de sodi de baixa pressió
------------------------------------------------90 W
27 W
135 W
33 W
180 W
43 W
Làmpades de vapor de sodi d'alta pressió
---------------------------------------------70 W
18 W
100 W
18 W
150 W
18 W
250 W
35 W
400 W
45 W

Els devanats presentarán un rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl.liques que les
envolten i respecte al nucli de 2000 V., prova que es realitzarà amb tensió alterna de 50 Hertz. i
durada d'un minut.
Els borns de connexió amb la resta del circuit es disposarán de forma que no presentin continuitat
elèctrica superficial, en el cas de condensacións de vapor d'aigua sobre els mateixos.

Condensadors
Els condensadors que s'empraràn per a compensar el factor de potència serà del tipus d'aillament
amb paper o poliester metal.lizat, estancs i de les capacitats per que, amb la compensació el factor
de potència sigui com a mínim de 0,90.
La tensió de prova de l'aillament entre borns del condensador i parts metal.liques de la coberta
serà de 2000 volts. durant un minut i la tensió i freqüencia nominals de 380 V. i 50 Hz.
Es soldarà entre borns una resistencia d'1 a 5 Mohms i 1 W per a assegurar l'auto descàrrega del
condensador en la desconnexió; el corrent de fuita mitjà a 1.000 V. haurà de ser inferior a 0,1 A.
Els borns es disposarán de forma que no presentin continuitat elèctrica superficial en el cas de
condensacions de vapor d'aigua en els mateixos.

Els devanats i els núclis estaran immersos en masa de resines sintètiques de forma que es
garanteixi l'evacuació de calor i la vibracions durant el funcionament.
Les reactàncies es protegiràn contra els camps magnètics propers, no havent-se d'apreciar
variacions sensibles de la impedància al col.locar en contacte amb elles altres reactàncies.
Les pèrdues de potència als devanats no sobrepassaran en cap cas el següents valors:

Làmpades de vapor de mercuri
----------------------------------125 W
14 W
250 W
18 W
400 W
25 W
700 W
40 W

Arrencadors
En el cas de les làmpades de vapor de sodi, en que fan falta en el circuit dispositius d'arrencament,
aquests realitzaran la seva funció en el periode d'encesa quedant fora de servei un cop la làmpada
hagi entrat en funcionament normal, no presentant el conjunt de reactàncies i ignitor més pèrdues
que les propies de la limitació de corrent, i en qualsevol cas, no superiors a les indicades per les
reactancies.

Operacions prèvies. Recepció
El contractista presentarà al Tècnic encarregat un catàleg de caràcter tècnic de reactàncies i
condensadors i arrencadors i una mostra de cadascun dels tipus utilitzats, a l'objecte de poder
realitzar els següents assaijos:

Assaig d'escalfament
Els assaijos es relitzaran amb una tensió superior en un 10 % a la nominal i amb freqüència
nominal, iniciant-se la prova una vegada que s'arrivi a la temperatura de règim.
Les làmpades a utilitzar absorbiran un corrent molt similar al nominal.
La reactància es col.locarà en una caixa d'acer pintat interior i exteriorment de blanc i col.locada
sobre un suport metàl.lic, en les reactàncies d'execució oberta, i en una caixa construida amb fusta
contraxapada de 15 mm. d'espessor, pintada en negre mate en les d'execució estanca.
Les temperatures es mediran en el cas dels devanats, si és possible, pel mètode de la variació de
la resistència i totes les demés amb parells termo elèctrics.
L'assaigjos no haurà de produir que vessi el material de reblert o vernis. No es tindràn en compte
els lleugers traspuaments no susceptibles d'augment.

Assaig de protecció contra influències magnètiques
La reactància estarà protegida contra les influències magnètiques, havent de satisfer, aquelles que
s'intal.lin en les proximitats de material magnètic la següent prova:
Una xapa d'acer d'1 cms. d'espessor, d'una llargada i amplada superiors a les de les reactàncies
s'acostarà i es separarà successivament a aquesta, fins a 1 cms. de la seva superfície.
La variació del corrent ocasionada per la proximitat de les plaques d'acer no excedirà del 2% del
seu valor.

Assaig d'estanquitat
Els condensadors d'execució estanca es submergiran en aigua durant 4 hores, les dues primeres a
la tensió nominal, i les altres dues, desconnectades.
Després de la immersió, la resistència d'aillament entre els borns i les parts metàl.liques no serà
inferior a 2 Mohms.

Assaig de sobretensió
S'aplicarà entre terminals del condensador durant una hora una tensió contínua igual a 2.15
vegades la tensió nominal, mantenint la temperatura a 10 °C sobre l'ambient.

Característiques:
Serán del tipus UNE RV-0,6/1 KV. amb conductors de coure, aillament termoplàstic, preferentment
clorur de polivinil, tant per les xarxes de distribució com per les derivacions als punts de llum en
l'interior dels suports.
Hauran de cumplir tots els requisits de la norma UNE per aquest tipus de cables i s'exigirn les
següents condicions mecàniques mínimes:
Inicials
Aillament
Coberta
---------------------- ----------Resistència mínima a la rotura per tracció.................................... 200 kg/cm² 200 kg/cm²
Allargament mínim a la rotura (%)

200

200

Finals
-------(Després de romandre durant 120 hores en una estufa amb aire calent a 100 °C± 1 °C)
Resistència a la rotura per tracció, % mínim del valor inicial .............

90

90

Allargament a la rotura, % mínim del valor inicial .........................

85

85

El coure cumplirà la norma de qualitat UNE 21011 i la rigidesa dielèctrica i la resistencia
d'aillament compliràn l'establert en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Operacions prèvies. Recepció
El contractista informarà per escrit al Director de l'obra, del nom del fabricant dels conductors i li'n
enviarà una mostra.
Si el fabricant no reuneix les suficients garantíes a judici del Director de l'obra, abans
d'instal.lar-se el cable, comprovarà les característiques d'aquest en un Laboratori oficial.
Les proves es reduiran a l'acompliment de les condicions anteriorment exposades.
No s'admetran conductors que presentin desperfectes superficials o que no estiguin en les bobines
d'origen.

Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió de 4.3 vegades la tensió nominal durant un minut.
No es permetrà l'ús de materials de diferentes procedències en un mateix circuit.
Assaig de duració
Es sotmetrà el condensador i durant 5 hores a una tensió de 2.15 vegades la nominal, mantenint
la temperatura 10 °C per damunt de la d'ambient.

2.2.5.- Conductors
------------Procedència:
Només s'admetràn materials subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat

Portalàmpades
Els portalàmpades no han de tenir cap part metàl.lica exterior en comunicació elèctrica amb els
conductors.
Els seus elements aillants seràn necessariament de porcellana o esteratita.
Estarán proveïts de sòlids i amplis contactes elèctrics que permetin el pas del corrent sense
escalfament perjudicials.
La resistència mecànica serà la suficient per a suportar un esforç cinc vegades superior al tramés
per la làmpada.

El dispositiu de subjecció del portalàmpades a la llanterna serà sòlid i permetrà el fàcil muntatge o
substitució sense necessitat de retirar-la.

2.2.7.- Caixes de connexió en els suports
------------------------------------Les plaques aillants emprades com a suport de material elèctric en les bases de les faroles, seràn
necessariament de planxa de resines premsades.

La forma de connectar-se els borns d'entrada, així com les làmpades, es realitzarà sobre 2 fases
i neutre (3 fils) per cada circuit, havent-se d'alternar les fases en les diferents caixes per a equilibrar
els consums sobre les tres fases, considerades aquestes en la seva totalitat.
2.2.8.- Cintes aillants
--------------Les cintes aillants emprades en els empalmaments dels conductors, respondràn sempre a les
característiques preconitzades per el fabricant del conductor, sobre el que ja es va a emprar.
En cap cas és permetrà l'ús de cinta de cotó ni que sigui en concepte de farciment interior quan la
coberta exterior és realitzi amb el tipus de cinta adient al cable.

El seu grossor serà el suficient per assolir tal rigidessa, que en funció de les seves dimensions i les
característiques del material a sustentar no es produeixin deformacions en la placa.
No s'admetran en concepte de placa aillant les construides en material higroscòpic, descartant-se
d'aquesta manera les de pissarra o marbre.

a) Conjunt d'un circuit trifàsic
Cada caixa de dimensions aproximades 180 x l25 mm. estarà constituida per un material de
característiques aillants i no higroscòpic i tindrà que suportar els següents elements:
- 1 placa base suport de material plàstic aillant previst amb orificis per a la seva subjecció.

2.2.9.- Quadres d'enllumenat pùblic
-------------------------------Estaràn muntats a l'interior d'un armari metàl-lic de xapa d’acer inoxidable de 3 mm. de gruix,
amb porta d'una o dues fulles amb pany normalitzat.
En ambdos casos, és disposaràn els elements a disposició constructiva necessària per evitar que
l'aigua de pluja penetri a l'interior de l'allotjament dels quadres.
Els aparells elèctrics és substentaran sobre carrils, placa metàl-lica o placa aillant de resines
premsades, no admeten-se per a tal fi emprar plaques de pissarra o marbre.

- 2 talla circuits unipolars amb els seus corresponents cartutxos.
- 3 borns unipolars amb capacitat fins 2 x 50 mm2.

A l'entrada i sortida dels disjuntors o fusibles de cada fase o circuits, existiràn punts de comprovació,
accessibles a circuit tancat, per possibilitar la connexió d'amperímetres portàtils estant els circuits en
funcionament.

- Una tapa de material plàstic aillant que seccioni l'alimentació a la làmpada.
La placa base serà d'un grossor no inferior a 3 mm.i disposarà de les vores pulides i no tallants.
Els tallacircuits unipolars hauran de ser incombustibles i amb possibilitat de canvi de cartutxos sota
tensió i sense contacte directe amb ells; tindrà que assegurar-se el sistema d'estrenyament dels
mateixos per garantitzar el bon contacte elèctric dels seus terminals.
Els cartutxos fusibles seràn d'alt poder de ruptura i calibrats al valor doble de la corrent nominal
de les làmperes que alimenten (suma total de cada circuit).
Els borns de conexió seràn de tipu premsa fils per a dos conductors de 50 mm2 de coure, seràn
unipolars i hauran de protegir-se contra contactes directes.
Tots els elements elèctrics de les caixes hauràn de disposar-se i escollir-se amb especial atenció als
efectes de les condensacions de vapor d'aigua, per evitar les conduccions superficials i el
deteriorament dels citats dispositius.

b) Conjunt de 2 talla circuits trifàsics.
En el cas de suports que poseeixin lluminàries de diferents tipus d'encès (complert i reduit),
hauràn de disposar-se 2 caixes
amb idèntiques característiques que les anteriorment indicades,
tenin especial atenció i la seva disposició mutua perque no es dificulti la connexió dels 6 conductors,
3 per cada circuit trifàsic.

Tots els aparells del quadre de comandament estaràn subministrats per cases de reconeguda
solvència en el mercat.
Estaràn fabricats per a treballar amb tensions de servei no inferiors a 500 volts.
En els disjuntors automàtics i contactors desprès de funcionar durant una hora amb la seva
intensitat nominal, l'elevació de temperatura sobre la de l'ambient de les peces conductores i
contactes no podrà excedir de 65 °C.
Així mateix en tres interrupcions successives, amb tres minuts d'interval, d'una corrent amb la
intensitat corresponent a la capacitat de ruptura i tensió igual a la nominal, no s'observaran arcs
perllongats o deteriorament en els contactes no avariats dels elements constitutius del disjuntor.
Els fusibles resistiran durant una hora, una intensitat igual a 1,3 vegades la del seu valor nominal
per seccions de conductor de 10 mm2. en endavant i 1,2 vegades la del seu valor nominal, per
seccions inferiors a 10 mm2.
Hauràn de fondres en menys de mitja hora amb una intensitat igual 1,6 vegades la del seu valor
nominal, per a seccions de conductor de 10 mm2. en endavant i 1,4 vegades la del seu valor
nominal, per a seccions inferiors a 10 mm2.
Les dimensions de les peces de contacte i conductors d'un interruptor, seràn suficients perquè la
temperatura en cap d'elles, pugui excedir de 65 °C, desprès de funcionar una hora amb la seva
intensitat nominal.

La construcció ha de ser tal que permeti realitzar un mínim de maniobres, d'apertura i tancament,
de l'ordre de 10.000, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball, sense que és produeixin
desgastaments excessius o averies en els mateixos.
En cas d'instalar-se interruptors diferencials, la seva sensibilitat estarà en consonància amb la
resistència de posada a terra de la instalació, de tal manera, que la tensió de defecte no pugui
assolir un valor superior als 24 volts.
Disposaran dels dispositius de protecció indicats als esquemes unifialars que s’adjuntin.
La partida suposa que està inclosa la base de formigó en massa de suport del quadre.

Operacions prèvies. Recepció
El contractista presentarà al Director d'Obra, un esquema unifilar del quadre d'enllumenat resaltant
els elements més importants: cèl.lula fotoelèctrica, rellotjes astronòmics, commutadors, inversors,
contactors, fusibles, comptadors, etc., acompanyant catàlegs d'aquests aparells.
En cas de que les marques ofertes pel Contractista no reunissin a judici del Director d'Obra
suficients garanties, aquest escollirà el material de fabricants nacionals, dins dels tres que, en cada
cas, el seu judici, ofereixin major garantia i fins i tot en aquest cas podrà exigir quantes proves
oficials i certificats és precissin, per a comprovar amb tota exactitud que el material és l'idòni per el
treball al que es destina.
Tots els assatjos que estimi oportuns el Director d'Obra, és realitzaran en un Laboratori oficial.

6.1.3.- CONDICIONS D'EXECUCIO DE LES OBRES
------------------------------------------------

3.1.- Condicions generals
--------------------Totes les obres compreses en el present projecte s'executarán d'acord amb els plànols i ordres del
Facultatiu Director de l'obra, qui resoldrà les questions que es planteigin referents a les
interpretacions d'aquelles i de les condicions d'ejecució.
El director d'Obra suministrarà al Contratista, quanta informació és precissi perquè les obres
puguin ser realitzades.
L'ordre d'execució dels treballs haurà de ser aprovat pel
Director de l'Obra i serà compatible
amb els terminis programats.
El contractista haurà de recabar l'autorització del Director Tècnic per a iniciar qualsevol tipus
d'obra.
Independenment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als equips necessaris
per a executar les obres en els articles del present Plec, tots els equips que s'emprin en l'execució de
les obres, hauran de complir, en tot cas, les condicions generals següents:
- Hauran d'estar disponibles amb suficient antelació a l'inici dels treballs corresponents perquè
puguin ser examinats pel Facultatiu Director.
- Després d'aprovat un equip pel Tècnic, haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions
satifactòries de treball, fent les substitucions o reparacions necessàries.
0
- Si durant l'execució de les obres s'aprovés que, per canvi de les condicions de treball, els equips no
són els idonis pel fi proposat, hauran d'ésser substituits per d'altres que ho siguin.
- El replanteig general dels treballs a executar es farà pel Facultatiu Director en presencia del
personal autoritzat pel contractista. Durant l'execució de les obres, el contractista sol.licitarà els
replanteijos parcials que estimi convenients, essent responsable de les rectificacions que s'haguessin
d'efectuar per manca d'aquest requisit.

3.2.- INICI DE LES OBRES
----------------------Aquestes hauran de començar, en cada cas, abans del termini màxim assenyalat en l'adjudicació
de les obres.

3.4.- RETARDAMENTS
------------------1.- Si per dur a terme les alteracions d'obra que podessin sorgir en l'execució d'aquest projecte el
Director de les Obres jutgès necessari retardar el començament de les obres o suspendre, total o
parcialment, el desenvolupament de les mateixes, es donarà per escrit les ordres al contractista, que
l'haurà d'acatar sense poder resoldre la Contracta ni exigir indemnització per possibles perjudicis,
procedint-se a l'amidament de l'obra executada en la part en que arribi la suspensió i estenent-se la
corresponent Acta del resultat.
El contractista estarà obligat a conservar el seu càrrec l'obra executada durant el termini de
suspensió, excepte si aquest és de més d'un any; en aquest cas podrà demanar la resolució del
contracte sense dret a indemnització.
2.- No obstant el disposat en el paràgraf anterior, si la suspensió de les obres o el retardament en
començar-les durés més de tres anys, el Contractista podrà sol-licitar la resolució del contracte
sense dret a indemnització de perjudicis.
3.- En tots els suposits a que és refereix aquesta condició no hi haurà devolució de tota o part de
la fiança al Contractista fins que vençuts els terminis establerts en la mateixa, és resolgui el
Contracte, es rebi definitivament l'obra executada i es declari pel Director de les obres no tenir lloc
cap responsabilitat del Contractista.
4.- El termini final de finalització de les obres es prorrogarà pel temps que, a judici de l'Entitat
contractant,sigui necessari per a la conclussió de les mateixes, tenint en compte la durada de la
suspensió i l'import de l'obra suspesa.
Sense perjudici del termini final d'ejecució a que es refereix, el paràgraf anterior, el Contractista
desenvoluparà els treballs al ritme necessari, perquè, en el terminis parcials que es fixin en el
programa de treball, resulti executada la part d'obra que en els mateixos s'assenyala.
L'incompliment de qualsevol dels terminis assenyalats en els dos paràgrafs anteriors portarà
aparellada la resolució del contracte, amb pèrdua de la fiança pel contractista, tret del cas en que
l'incompliment sigui per força major; en aquest cas l'Organisme contractant podrà resoldre el
Contracte sense pèrdua de fiança.
N'obstant el disposat en l'apartat anterior, l'Organisme contractant podrà concedir al contractista
la pròrroga que aquest sol.liciti, podent-li imposar la sanció prevista al text refós de la Llei de
Cobtractes del Sector Públic i Plec de Condicions Economico Adeministratiu
Aquestes sancions es descomptaran de les corresponents certificacions en el moment d'efectuar al
pagament de les mateixes, salvat que l'Organisme contractant ponderés discrecionalment l'activitat
del contractista en el desenvolupament posterior de les obres i acordés la tornada al mateix de totes
o part de les quantitats retingudes.

3.3.- TERMINI D'EXECUCIO
------------------------El termini d'execució el fixarà en el Plec de Condicions Particulars i Econòmiques.
El Contractista donarà principi a l'ejecució de les obres dins el termini de quinze dies a partir de la
dada en que és notifiqui l'adjudicació definitiva d'aquestes i hauran d'estar finalitzades en els
terminis assenyalats anteriorment.

3.5.- INSPECCIO DE LES OBRES
-----------------------------La inspecció de les obres serà a càrrec del Facultatiu anomenat per l'entitat contractant.
Aquest Inspector serà l'únic enllaç de que disposarà el contractista per a comunicar tota classe de
suggerències o reclamacions, les quals aniran acompanyades d'un informe redactat per aquell.

El Contractista estarà obligat a facilitar a l'Inspector la tasca a aquest encomanada i aclarir
quantes ordres li doni.

El fons haurà de quedar net de pedres amb arestes i de tot material que poguès afectar al cable
durant la seva estesa.
Els cables subterranis és posaran a l'interior d'un tubular de P.V.C. corrugat doble capa de 90 mm.
de diàmetre situat a 50 cm. de profunditat.

3.6.- COORDINACIONS
--------------------El contractista haurà de coordinar el seus treballs amb els demés contractistes que efectuin altres
obres en la zona, sense que per aixó pugui ser motiu de retard o de defectes en la seva pròpia.

Es realitzarà el rebliment per capes de 20 cm. que cobreixi totalment l'amplada de la rasa i és
piconarà amb pistons vibradors, emprant terres humides en la mesura necessaria per assolir una
compacitat del 95% del P.M.
La Direcció d'obra ordenarà segons el seu criteri, la realització dels assaijos de densitat "in situ"
que cregui convenient i en els punts que cregui oportuns.

3.7.- ACOPIS DE MATERIALS
---------------------------Els materials s'emmagatzemeran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i
acceptació per la seva utilització en l'obra, requisits que es comprovaran al començar la mateixa.
Les superficies emprades com a zones d'acopi hauràn de reacondicionar-se
una vegada
finalitzada l'utilització dels materials acumulats en elles, de forma que puguin recuperar el seu
aspecte original.
Totes les despeses efectuades per això seràn a compte del Contractista.
El contractista haurà de situar en els punts en que designi la Direcció d'obra, les bascules o
instal.lacions necessàries per efectuar els mesuraments per pes requerits i la seva utilització haurà
d'anar precedit de la corresponent aprovació de l'esmenat Director.
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seràn definits
per la Direcció d'obra, que, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats.

3.8.- ESTESA DE CABLES
----------------------Els cables s'instal.laran grapats sobre façanes mitjançant suports especials, cada 30 cm.
En els pasos aèris sobre la calçada s'emprarà cable portador d'acer, estant la línia subjecta a
aquest cable mitjançant abraçadores. El diàmetre d'aquet cable portador serà de 10 mm.
Realitzades aquestes operacions s'omplirà la rasa, que haurà de piconar-se bé, deixan-ho així
durant un temps perquè les terres vagin assentant-se i no existeixi perill de trencaments posteriors
en el paviment, una vegada s'hagi reposat aquest.

3.10.- CREUAMENTS DE CALÇADES
--------------------------------Rases per les calçades
Quan els cables hagin de travessar una calçada ho faran a l'interior de tubulars de fibrociment o o
de PVC corrugat doble capa de 150 mm de DN.
Per evitar el trencament dels conductes pel pas de vehicles sobre la calçada, aquests aniràn rebuts
en un massís de formigó en massa d'aquesta manera, en cas d'avaria, es pot canviar el tram afectat
sense necessitat d'aixecar el paviment.
Les dimensions de les rases seran especificades, en cada cas, en els planols corresponents.
La baixada per la façana es farà a l'interior d'un tub metàl.lic de d'una alçada mínima de 2,5 m.La
profunditat mínima sota la calçada serà de 60 cm.segons els planols.

3.11.- INSTAL.LACIO ELECTRICA A L'INTERIOR DELS SUPORTS
-----------------------------------------------------------------En el basament dels suport, els extrems del cable subterrani d'alimentació és portaran en un
taulell especial, de les característiques assenyalades a l'apartat 2.2.7. d'aquet plec. (Caixes de
Connexió tipus Claved amb fusibles incorporats).
Les regletes seran d'esteatita i de 4 borns.
De les caixes sortirà la línea d'alimentació a la làmpara, per l'interior del pal amb cable tipus
UNE-RV-0,6/1KV de secció mínima 2 x 1,5 mm2. fins la regleta de connexió de la lluminària.
Des d'aquesta regleta fins el portalàmpades el cable serà de tipus silicona, capaç de soportar les
altes temperatures a que queda sotmès el conductor en les immediacions de la làmpara.

3.9.- RASES PER A CABLES
------------------------Excepte en les entrades i sortides de pals o columnes discorren dins de tubs, o bé en pasos
transversals en els creuaments, on ho fan convenientment canalitzats, els cables aniràn enterrats
en tubulars en rases de les dimensions especificades en els planols corresponents.
Les parets seran verticals.

Els fils quedaran disposats a l'interior de tub de pas en forma que puguin ser extrets sense
dificultats.

3.12.- BASAMENTS DELS SUPORTS
--------------------------------Adoptarant les mides especificades en els plànols.
L'excavació farà de forma que les parets siguin verticals i el fons llis evitant-se en aquesta les
arestes arrodonides.
El formigó serà del tipus H-150 i en el mateix s'hi encastaran els perns d'ancoratge, situant-los
mitjançant plantilles dimensió, de tal manera que la seva col.locació resulti vertical i que sobresurti
la llargada suficient per assegurar l'entrada complerta de les famelles de subjecció i les seves
volanderes.
A l'interior de la fundació s'hi encastarà un cotze de tub de fibrociment o PVC de 80 mm. de
diàmetre per a permetre l'accès del cable a l'interior de la columna.

Els extrems dels cables enmagatzemats hauran d'encintar-se amb PVC adhesiu o un altre
material adequat, que privi l'humitat.
En el cas de que, a l'iniciar el treball, s'observés que l'extremitat del cable a derivar o empalmar
no estigués degudament protegit o tingués senyals d'humitat o deteriorament produits per les eines,
haurà d'eliminar-se un troç de 10 cm. com a mínim.
Els treballs a l'exterior hauran de realitzar-se de tal manera que, durant la seva execució quedi
protegit dels agents atmosfèrics que poguessin afectar les condicions exigides en el present Plec.
La xarxa de terres és realitzarà, d'acord amb el Reglament de Baixa Tensió, de forma que a la
màxima corrent de defecte no protegida per altres dispositius, la tensió entre el punt de defecte i
terra no sigui superior a 24 V.
De qualsevol manera, la resistència a terra de la citada xarxa no serà superior a 48  i per aixó és
disposaran els pous adequats per a asolir-ho, i distribuits de forma que és garantitzin valors similars
o inferiors en qualsevol punt de la xarxa de terres.

3.13.- COL.LOCACIO DELS SUPORTS
---------------------------------S'ancoraran en quatre perns d'ancoratje, posats quan es construeix el dau de cimentació.
La profunditat de la pletina de la base del poste serà, en tots els punts, de 0,20 m. per sota de la
rasant de la vorera acabada, en el cas del carrer d'urbanització.
Observaran una perfecta alineació i verticalitat durant el seu transport i muntatge, s'evitaran els
cops i raspadures que puguessin fer saltar la capa anticorrosiva de bany protector.

3.14.- COL.LOCACIO DE LLUMINARIES
------------------------------------Les lluminàries es fixaràn als suports mitjançant elements de fixació de plena garantia i es
col.locarán de manera uniforme.
Les connexions s'efectuaran amb visos de precisió, prohibint- se connectar amb la unió de fils.
Les llanternes es muntarán de forma que no pateixin esforços que puguin produir el seu
trencament o disminuir la seva durada.

3.15.- EMPALMAMENTS I DERIVACIONS
--------------------------------------Els empalmements i derivacions es realitzaran en caixes que continguin borns i s'efectuarán amb
molt compte, a fi de que, tant mecànica com elèctricament responguin a iguals mesures de
seguretat que la resta de la línia.
Al preparar els diferents conductors per l'empalmament o derivacions, és deixarà l'aïlladament
precís en cada cas, i la part del conductor sense ell estarà neta mancat de tot material que impideixi
un bon contacte i sense ser malmesa per les eines ni pel tracte durant l'operació.
L'aillament del cable no ha de que quedar mai exposat a l'ambient,interior o exterior, per més
temps que el precís per a realitzar el treball.

3.16.- POUS DE PRESA DE TERRA
------------------------------Els pous de la xarxa de terra és realitzaran amb un diàmetre mínim de 600 mm. i 2.000 mm. de
profunditat.
En la part superior dels mateixos existirà una arqueta registrable, proveida d'una tapa metàl.lica
de ferro galvanitzat i agafador metal.lic retràctil.
A l'interior de l'arqueta, de maó massis i formigó, és preveurà un born elèctric per a conexió de
dos conductors de fins a 50 mm2. de secció, un per al conductor de la xarxa de terres i l'altre de 50
mm2. de coure nu que a través d'un tub vertical de PVC de 100 mm. DN s'interna en el pou fins a 1
m. de profunditat, inserint-se per soldadura elèctrica en la placa de coure de 3 mm. de gruix i 0,5
m2. de superfície.
Dita placa estarà recoberta, en tota la seva extensió, per carbó vegetal i el conjunt fins la part
inferior de l'arqueta per terres d'excavació.
El pou haurà de mantenir-se humit mitjançant aigua que se l'introdueix periodicament a travès de
l'arqueta i tub de fibrociment; havent de comprovar-se una vegada a l'any (mínim) la resistència a
terra de cada pou individualment, establint-se les seves condicions inicials en cas d'aparèixer
discrepància en els valors mitjans i els aquí establerts per les xarxes de terra.

3.17.- TREBALLS DE PINTURA
--------------------------Les superfícies de ferro o acer laminat que hagin d'anar pintades, hauràn de sotmetres previament
a una nateja per a eliminar l'òxid, greix i brutícia enganxada sobre elles.Les zones soldades es
neutralitzaran i rentaran previament al pintat.
El treball és realitzarà de manera neta i acurada, havent de quedar les superficies lliures
d'escorregudes, ondulacions, pedaços i marques produides per les eines de pintat. No és pintaran en
condicions d'humitat excessiva,en presència de pols o quant la temperatura no estigui compresa
entre 8° i 35°C.

Les pintures es remouran i batiran adequadament, quedant prohibit diluir-les més del que indiquin
les instruccions del fabricant, llevat d'una autorització expressa de la Direcció de l'Obra.

3.18.- INTERRUPTORS, FUSIBLES, I MATERIAL NECESSARI
------------------------------------------------------------El Contractista està obligat, abans de començar les instalacions, a constar a la Direcció de l'obra la
relació de tots els elements indicats amb el nom del fabricant i el catàleg del mateix.
S'exigirà per aquesta classe de material que sigui de primera qualitat i per cada instalació d'una
sola procedència.

3.19.- INTERRUPTORS HORARIS
-----------------------------Els interruptors de contacte per accionament dels relés dels contactors, tindràn un mecanisme
d'alta precissió, elcactrònic, reserva de marxa de 4 díes, i dispositius de contacte de manual
independent.

3.20.- MUNTATGE DE CABLES I CONDUCTORS
--------------------------------------------El muntatge de cables i conductors haurà de realitzar-se per personal especialitzat.
Tots els conductors emprats en els instal.lacions, siguin subterrànis o empotrats, és posaràn de
manera que puguin ser facilment revisats i substituits.
A tots els efectes és seguiràn les normes del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
Hauran de tenir cura en el conexionat perquè l'aillament sigui perfecte.

3.21.- PROVA DE RIGIDESA DIALECTRICA DELS CONDUCTORS
----------------------------------------------------------------L'aïllament de l'instalació i el seu conjunt haurà de ser tal que resisteixi durant 1 minut una prova
de tensió de 2 V. més 1.000 V., a freqüència industrial, essent V la tensió nominal de la instal.lació.
Aquest assaig es realitzarà per cadascun dels conductors actius amb relació al neutre posat a
terra i entre conductors actius aïllats , separats tots els receptors, deixant conectats tots els
interruptors i muntats tots els fusibles i endolls.

3.22.- UNITATS NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC
---------------------------------------------------Les unitats d'obra que es trobin fora del present Plec, s'executaran d'acord amb el sancionat pel
costum com a regla de bona construcció i les indicacions sobre el particular que assenyali el Director
d'Obra.

3.23.- ASSAIJOS A REALITZAR DURANT LA MARXA DE LES OBRES
-------------------------------------------------------------------Durant la marxa de les obres, el Director podrà exigir mostres i assaijos de tots els materials, així
com comprovacions de la qualitat de les unitats d'obra executades, que podrà realitzar-se pels seus
propis mitjans o per el Laboratori que és designi.

6.1.4.- PROVES PER A LES RECEPCIONS
-------------------------------------4.1.- RECEPCIO PROVISIONAL
----------------------------Al finalitzar el termini del contracte o quant les prestacions quedin complides, i dins dels deu dies
següents, s'estendrerà l'Acta de Recepció Provisional, sense altres efectes que els de la constància
de finalització i d'iniciació del termini de garantia, que serà d'un any.
Es comprovarà per part de la Direcció d'obra que totes les unitats d'obra han estat executades
amb subjecció al projecte, o bé a les modificacions introduides i aprovades en l'Acta de
Replantejament, i a les ordres de la Direcció d'obra.
Si per qualsevol circunstància alguna unitat d'obra és trobes amnb defectes,la Direcció d'Obra
prodrà optar entre el seu refusament o l'imposició de descomptes per obra defectuosa, però
acceptable a judici de la Propietat.

4.2.- PROVA DE RECEPCIO DE L'INSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT PUBLIC
--------------------------------------------------------------------------Amb l'objecte d'assegurar la qualitat de les instal.lacions d'enllumenat, abans de la seva recepció,
és realitzaran els seguents mesuraments i comprovacions:
- Caiguda de tensió des del centre de comandament als extrems dels diferents ramals.
- Mesura de l'aillament de l'instal.lació.
- Comprovació de les proteccions contra sobretensions i

curtcircuits

Aillament
----------L'assaig d'aillament es realitzarà per a cada un dels conductors actius, amb relació al neutre posat
a terra o entre conductors actius aillats. La mesura de l'aillament s'afecturarà segons el indicat en el
vigent REBT
Proteccions
------------Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntors automàtics sigui igual o
inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.

Empalmaments
----------------Es comprovarà que les connexions dels conductors i dels diversos materials, estiguin realitzades
amb seguretat, durables i que no s'escalfin anormalment.

Equilibri entre fases
---------------------Es mesuraran les intensitats en cadascuna de les fases, havent d'exigir-se el màxim equilibri
posible entre elles.

Identificacions de fases
-------------------------S'ha de comprovar que en el quadre de comandament i en aquells punts en que es realitzin
connexions, els conductors de les diverses fases i el neutre si hi és, siguin facilment identificables pel
seu color.

- Comprovació d'empalmaments.
- Comprovació de l'equilibri entre fases.
- Identificació de fases, i en tot cas del neutre.

Posada a terra
---------------S'ha de comprovar que la tensió de defecte de qualsevol punt accesible de la instal.lació no sigui
superior a 24 V.

- Comprovació de la posta a terra.
- Mesura d'il.luminància.
- Determinació del coeficient d'uniformitat.
- Comprovació de l'angle d'emissió del fluxe lluminós.
- Factor de potència.

Caiguda de tensió
-------------------Amb tots els punts de llum en servei es mesurarà en l'escomesa del quadre de comandament i en
els extrems del diversos ramals. La caiguda de tensió en cada ramal no serà superior al 3% de
l'existent en el quadre de comandament, si aquet assoleix el seu valor nominal.

Mesures de l'il.luminància
----------------------------La mesura d'il.luminància mitjana i del coeficient d'uniformitat constitueix l'índex pràctic
fonamental de la qualitat d'una instal.lacio d'enllumenat i serà, totalment inadmissible, rebre-la
sense haver comprovat previament, que l'il.luminància assoleixi els nivells i uniformitat que
s'exigeixin.
La comprovació del nivell mig de l'enllumenat es verificarà passat 30 dies de funcionament de les
instal.lacions. Es pendrà una zona de la calçada compresa entre dos punts de llum consecutius d'una
mateixa banda si aquetse stan situats al portell i entre tres en cas d'estar aparellats o disposats
unilateralment. Els punts que s'escolleixin estaran separats una distància que sigui el més semblant
possible a la separació mitjana.
En les hores en que no destorbi el tràfic es dividirà la zona en rectangles de 2 a 3 metres de llarg,
mesurant-se l'il.luminància horitzontal en cadascún dels vèrtexs.

Els valors obtinguts, multiplicats pel factor de conservació s'inclouran en un plànol, que
s'adjuntarà com a annex a l'Acta de Proves.
La tensió en el quadre de comandament durant els amidaments ha s'ésser la nominal; les mesures
d'il.luminància es faran a una alçada màxima de 50 cms. prenet-se les mesures necessàries per que
no s'interfereixin les lluminàries que no són objecte de prova.
El luxòmetre emprat haurà d'haver estat contrastat, pel cap baix, 18 mesos abans dels
amidaments; la cèl.lula fotoelèctrica es mantidrà perfectament horitzontal durant la lectura de
l'il.luminància, i en cas de que la llum incideixi sobre el plà de la calçada en l'angle comprès entre
60° i 70°amb la vertical, és tindrà amb compte "l'error del cosinus".

Angle d'emissió màxima.
---------------------------mpre que en el Projecte s'exigeixi que les lluminàries adoptades siguin de distribució tipus
"cut-off", s'haurà d'efectuar una comprovació de l'angle d'emissió màxim.
Per aquesta comprovació es conectarà una d'elles a la xarxa, observant-se, com el luxómetre
transportat al llarg d'una línea paral.lela a l'eix de la calçada i que passi per la projecció de la
lluminària sobre la via, el punt a partir de la qual no arrivi el fluxe lluminós.
El luxómetre és situarà al realitzar el mesurament, perpendicular a la línea que uneix el punt de
llum amb aquell que es fa el mesurament.

Si l'adaptació de l'escala del luxómetre s'efectua mitjançant filtre, és considerarà aquest error a
partir del 50°.

L'angle d'emissió del fluxe lluminós és determinarà en funció de la distància de l'indicat punt a la
projecció de la lluminària i l'alçada del punt de llum.

Als dotze mesos de la recepció provisional es mesurarà altre cop el nivell mig d'enllumenat, que en
cap cas podrà ser inferior en un 20 per 100 de l'obtingut en la mesura efectuada als 30 dies de
l'instal.lació. Abans de procedir a aquesta operació s'autoritzarà l'adjudicatari que efectúi una
neteja de la pols que s'hagués pogut depositar sobre els reflectors i aparells, així com el substituir
les bombetes per altres de noves.

Factor de potència
--------------------Es determinarà a partir del consum existent en els comptadors d'activa i reactiva de cada quadre.
En cap cas s'admetrà que sigui inferior a 0.85, essent a càrreg del Contractista la seva correcció.

Aquesta substitució haurà d'afectuar-se com a mínim 30 dies abans del mesurament.
S'enten que tota preparació va a càrrec de l'adjudicatari.

Es definirà com enllumenat mig el coeficient resultant de sumar les il.luminàncies mitjanes en
punts d'una quadrícula regular i dividir pel nombre de punts presos en consideració.

E1 + E2 + E3 + ..... + En
Em = ---------------------------------n

El coeficient d'uniformitat mitjana d'il.luminàncies és definirà, com la relació entre l'il.luminància
mesurada en el punt de mínima il.luminació i l'il.luminància mitjana tal com ha estat definida en el
paràgraf anterior.

E min
U med = ----------E med

Els nivells mitjans d'il.luminació i els coeficients d'uniformitat exigibles en cada carrer, hauran
d'assolir com a mínim els valors assenyalats en l'Estudi Fotomètric del Projecte.

4.3.- ASSAIJOS I PROVES
-----------------------En qualsevol moment, anterior o posterior a la recepció provisional, i abans de la definitiva, podrà
l'entitat contractant, sempre a càrrec del contractista, disposar la pràctica de cates per comprovar la
qualitat dels materials, el gruix del volum d'obra realitzada o el sistema emprat en la construcció o
instal.lació; així com el tapat de dites cates i efectuar nous mesuraments d'obra i anàlisis de
material afegits a la mateixa, rectificant en conseqüència, amb els consegüents efectes, sempre que
sigui a la baixa, les certificacions corresponents.

6.1.5.- MESURAMENT I VALORACIO DE LES OBRES
--------------------------------------------------5.1.- Disposicions generals
----------------------El mesurament i abonament dels treballs objecte dels present Projecte, és farà sempre d'acord
amb les definicions que figuren en el pressupost i als preus allà assenyalats, amb la baixa resultant
de la subhasta o concurs si l'hagués.

El Contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en l'insuficiència dels preus assignats
o en l'omissió del finançament de qualsevol element que constitueixi un component del preu unitari.
Per el que fa a l'acopi de materials corresponents a aquestes obres incompletes és valoraran, com
a màxim en al 75% de l'import que els correspongui segons la seva descomposició.

En aquests preus estàn inclosos tots els treballs i materials necessaris per deixar totalment
finalitzada cada unitat d'obra, amb la qualitat i perfecció que s'exigeix en aquestes condicions, tot i
que hi poguès mancar menció específica d'algún element de l'obra.

5.3.- Partides alçades del presupost
---------------------------------Les partides xifrades per preu alçat en el presupost no suposen dret del Contractista a la seva
percepció, excepte en la quantia o unitats de l'obra dels traballs realment emprats.

Llevat en casos excepcionals, que s'atenen en l'apartat 5.2., d'aquet Plec, el mesurament i
valoraci'o és referirà a unitats totalment acabades segons el judici exclusiu de la Direcció d'Obra.

Les esmenades partides, excepte en aquells casos que hagin de ser considerades d'abonament
íntegre, seràn mesurades i valorades d'acord amb els preus que figuren en el Pressupost.

Les lluminàries i els suports és mesuraràn per unitats (ut.) realment intal.lades i s'abonaràn al
preu unitari que segons el tipus de punt de llum correspongui.

No s'abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, doncs totes les despeses d'aquet
caràcter queden inclosses en els corresponents preus unitaris.

El preu unitari del suport inclou el replanteijament, la cimentació o ancoratge (excavació,
formigonat, reblert, transport de productes sobrants a l'abocador, col.locació d'ancoratjes i perns,
cates d'esconeses, etc.), el recolsament (col.locació, fixació i pintura), la intal.lació elèctrica interior
complerta, (caixa de connexions amb proteccions incorporades a l'interior), posta a terra i conexions
i orientació de la lluminària.
El preu unitari de la lluminària inclou, la lluminària, bombetes, instal.lació elèctrica complerta
(escomesa, reactància i condensador, arrencador, si procedeix, proves i tots els treballs addicionals
que calguin per a la correcta posta en servei de cada punt de llum.
El cable elèctric és mesurarà per metres (m.l.) realment intal.lats i s'abonarà al preu unitari que
correspongui segons el tipus de cable. En aquet preu quedaràn inclossos tots els empalmaments i
derivacions, retalls, així com tots els treballs per a la seva instal.lació i posada en servei.

5.4.- Obres no inclosses en el present projecte
---------------------------------------------En el cas de resultar necessària l'execució d'obres no inclosses en el present Projecte, el seu
mesurament i abonament es referiran, sempre que sigui possible, a unitats inclosses en els
pressupostos i a les valoracions allà ressenyades.
En cas de no existir unitats a les que referir-se, les condicions de mesurament i taxació és fixaran,
previament a l'execució de l'obra, per mutu acord de la Direcció facultativa i el Contractista.
La seva valoració s'afectuarà en base als preus normals del mercat a la plaça i el Director d'Obra
podrà exigir que als mateixos se'ls hi apliqui la baixa corresponent a l'adjudicació del Projecte.

No és mesuraran ni seràn d'abonament directe els cables allotjats a l'interior dels bàculs, ja que
aquests és consideren inclossos en el preu unitari del punt de llum.
Per a la rasa que allotja el cable es mesurarà la longitud de la rasa i s'abonarà al preu de metre
(m.l.) de rasa realment executada.
En aquet preu s'inclou l'excavació, posterior reblert transport a l'abocador de productes sobrants,
llit de sorra , i teula, totxo o sistema anàlog previst per a la protecció del cable.
En els quadres elèctrics de mesurament, protecció i maniobra, és mesuraran les unitats (nt.)
realment col.locades i s'abonaràn al preu corresponent que figura en els quadres de preus.
El preu d'abonament inclou l'armari metàl.lic amb tots els accessoris intal.lats i connexionats per
el seu perfecte funcionament, així com la pintura i demès acabats.

5.2.- Valoració d'obres incompletes
--------------------------------Quant per rescissió o altre motiu, fos precís valorar l'obra incompleta, s'estudiarà la
descomposició del preu en els seus elements, sense que pugui pretendres la valoració de forma
diferent a l'expressada en dita descompossició.

5.5.- Certificacions
-------------Les obres executades s'abonaran al Contractista per la certificació mensual a bon compte, aplicant
al volum de l'obra executada els preus del quadre corresponent; el Contractista haurà de presentar
la presa de dades d'obra que serveixi de base per a formular les repetides relacions valorades en les
que signarà el conforme el Contractista o persones que el representin.
El Director d'Obra totalitzarà l'import de la relació sota el titol "Total d'Execució Material",
d'aquesta xifra és deduirà la baixa oferta per l'adjudicatari, i a aquesta es sumaran els augments i
mimvaments del líquid d'acord amb les Disposicions vigents.
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7.1.- TERRA VEGETAL FERTILITZADA
-----------------------------------Definició.- S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una
profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m.), i que reuneixi bones condicions per a
ésser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics.
Condicions generals.- Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació
del sòl de tal manera que la llavor al germinar trobi en principi fàcil arreigament i substàncies
assimílables per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, al qual s'ha de buscar
sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.
La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent:
Sorra
Llim
Argila

23 - 52%
28 - 50%
7 - 27%

Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades.
En quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha s'ésser igual o superior al cinc per cent *5%). El
seu PH haurà d'ésser lleugerament àcid, de si amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és lòptim per
al desenvolupament de les bactèries i fings fertilitzants.
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cin Kg. de fems per metre cúbic (25
Kg./m3.), si aquesta operació pot fer-se abans d'ésser ascampada la terra vegetal, havent-se de
barrejar convenientment; en cas contrari, s'aplicaran en el moment de l'extensió de la terra vegetal
cinc Kg. per metre quadrat (5 Kg./m2.) del mateix fem, enterrant-lo convenientment.

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, amb
una temperatura en l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45 º) i superior als vint-i-cinc
graus (25 º). Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa
untuosa, negra humida i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu escamp
sobre la terra vegetal, barrejant-lo inmediatament amb àquesta per tal d'evitar que el fem perdi la
seva riquesa en nitrogen.
La seva densitat serà de vuit-cents Kg. per metre cúbic. (800 Kg/m3.).
Adob mineral: Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren
microelements. Els principals seran:
Nitrogenats: sulfat amònic, mitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic,
cianamides, amoniac i aurea nitrosulfat amònic.
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcil, fosfat tricàlcic, (fosforita i apatita) i "Escorias
Thomas".
Potàsics: Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita i silvinita) i
cendres vegetals.
Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera.
Adob complexe: Es coneix per adob complexe el que s'obté mitjançant una reacció química a
partir de matèries primes, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nìtric i eventualment,
àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions
químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que en elles participen.
L'adob complexe utilizat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 u.) fertilitzants.
En les prescripcions tècniques particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que s'han
esmentat, en funció de l'estat en que estrobin els terrenys a planta o sembrar.

Mesurament i abonament.- S'estarà al prescrit en l'article 7.8 "Escamp de terra vegetal
fertilitzada".

Mesurament i abonament.- Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe per
considerar-se inclosos en els corresponents preus unitaris de "Plantacions i sembres".

7.2.- ADOBS
-------Definició.- S'entén per adobs a aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa que
s'afegeix al sòl per aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les
plantes.

7.3.- PLANTES
---------Condicions generals.-

S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents:
- Adobs orgànics
- Adobs minerals
- Adobs complexes
Condicions generals.Adob orgànic: L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i
líquides del bestià, barrejat irregularmente amb el seu jaç.

Procedència i selecció: les plantes que calen per a portar a terme les plantacions hauran de
procedir de vivers acreditats i ubicats en zones els factors ecològics de les quals siguin semblants als
de la zona que s'han d'executar les plantacions.
Cadescuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida, així com també
haurà de tenir les sabes mesures que s'especifiquin en les Prescripcions Tècniques Particulars.
L'aspecte i forma de cad planta han d'ésser els normals que corresponen a cad espècie i que
adquireixen en el viver de porcedència. Haurà de correspondre's l'aspecte i l'edat de la planta, motiu

pel qual es rebujaran a quelles plantes que tinguin les dimensions i aspecte exigits, però ho hagin
aconseguit amb major nombres de sabes del normal.
En totes les plantes hi haurà un equilibri entre la part aèria i el seu sistema radical, presentant
ostensiblement aques,t mostres d'haver estat repicat en el viver.
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiues de les plantes
seran de la satisfacció de la Direcció d'obra.
Condicions fitosanitàries: Es rebutjaran totes aquelles plantes que sufreixin o presentin símpotes
d'haver sufert alguna enfermetat criptogàmica o atac d'insectes, aixií com les que presentin ferides o
desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüencia de la manca de cura en la preparació
en el vivier i en el transport.
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per d'altres en
perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totoes les depeses que aquestes reposicions
causin.
Preparació i transport: A l'hora de prepara les plantes en el vivier per a ésser transportades al lloc
de la plantació és fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems
d'aquestes suposa la desparació dels meristems de creixement. A més, si això succeís es produiria
un desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una
defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracte d'arbres grans, una poda de les branques
inferiors.
La preparació per al trasplantament dels arbres grans té que haver estat efectuat un o dos anyas
(1 ó 2 a.) abans de la data de la plantació i de la manera sgüent: druant l'època de paralització del
període vegetatiu s'excava una rasa de forma de corona circular al voltant de l'arbre, per tal de
seccionar totes les arrels secundàries que séstenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i
formar una mota coberta amb escaiola armada amb filferros, la profunditat de la rasa haurà d'ésser
igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i en su diàmetre dependrà de la mida de l'arbre.

.4.- LLAVORS
----------Definició.- Es defineix com llavor, l'embrió capaç de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una
espècie vegetal d'iguals caràcterístiques que les del vegetal del qual procedeix.
Condicions generals.- Per asesegurar-se de que les condicions intrínseques de les llavors són les
adequades per a la seva germinació hauran de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de
l'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de juliol
de l'any 1960 i portats a terme pel Servei Nacional de LLavors Forestals. En el cas de que asques
Organisme no comptés amb existències i procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència
de les llavors, sobretot, en aquelles espècies l'àrea d'habitacle de les quals és molt extesa, donat
que l'existència de races o varietats en diferents aclimatacions té gran importància en l'ulterior
desenvolupament de les plantes.
La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe".
El grau de pureza admès serà, com a mínim, del norante per cent (90%). L potència germintiva
admesa serà, al menys, del noranta-sis per cent (96%).
Com que en molts llistats de subministrament de llavors apareix el valor real d'elles, direm que
segons els percentatges (%) abans esmentats, el valor real no ha d'ésser inferior a vuitanta-sis per
cent (86%).
No hauran de presentar síntomes d'haver sofert malalties micrològiques no presentar atacs en el
moment de la sembra de fongs, bactèries insectes o altrea nimals.
La qualitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2.) podrà deduir-ser mitjançant la fórmula
següent:
n
P = -----------N.P.g.K

El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les precaucions
necessàries per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta.
en la qual:
Les plantes a arrel despullada es transportaran envoltant les seves arrels amb molsa, palla
fagueres, etc. i sobre totes aquestes matèries plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació sequi
excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es
protegiran també les seves parts aèries.
El nombre de plantes transportades des del viver o plnatació ha s'ésser el que diariament pot
plantar-se i si per qualsevol causa és superior es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint
no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny no estigués prou
humit, es regarà per tal de mantenir-lo en les condicions adequades.

p=
n=
N=
P=
g=
k=

pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar
número de plantes a obtenir per m2.
número de llavors existensts en 1 Kg.
puresa en tant per 1
potència germinativa en tan per 1
coeficient dependent de l'espècie i caracterítiques ecològiques i biològiques del lloc en
la qual s'efectuï la sembra.

Aquest coeficient varia de 0,20 a 1,00 segons els casos.
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquestes de manera queels envasos quedin
fixes i suficientment sepratas per tal de que les plantes no pateixin deterior o trancaments a les
seves parts aèries.

Mesurament i abonament.- S'estarà al prescrit en l'article 7.11 "Sembres"

Mesurament i abonament.- S'estarà al que es prescriu a l'article 7.10 "Plantacions".
7.5.- HUMUS
--------

Definició.- S'anomena així al material utilitzat per cobrir la llavor en el moment de la sembra.
Condicions generals.- Haurà d'ésser consitutuït per elements amb un elevat percentatge de
matèria orgànica, motiu pel qual la seva coloració ha d'ésser negrosa.

puguin per sí soles abastar el nivell desistjat, haurà de prendre's la precaució d'airejar-les
prèviament.
Mesurament i abonament.- S'estarà al prescrit en l'article 7.12 "Regs d'aigua".

Haurà d'ésser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha d'ésser de tal manera qeu eviti una
ràpida dessecació de la llavor i del sòl.
Estarà el suficientement sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat de la
distribució.
Mesurament i abomanemt.- L'humus no serà d'adobament directe, per considerar-se inclòs en el
preu unitari de les "Sembres".

7.6.- VENTS I TUTORS
------------------Definició.- S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plançons per tal de
mantenir la seva verticalitat i equilibri.
Condicions generals.-

7.8.- ESTESA DE TERRA VEGETAL FERTILITZADA
-------------------------------------------------Definició.- Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per cobrir amb terra vegetal
fertilitzada les superfícies vistes dels talusos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o
sembrar.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Remoció i transport de la terra vegetal fertilitzada
- Estensio i conformació
Materials.- La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades en el corresponent
article del present Plec.

Vents: Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada
a l'alçada de l'arbre a subjectar. Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats
per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos pel pes de l'arbre i la força
del vent. Els lligans hauran de portar materials de protecció per tal de no produir ferides a l'arbre.

Execució de les obres.- En el cas de talusos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra
s'executarà a mesura que es vagin acaban el talusos, procedint a continuació a la sembre o
plantació de les espècies cespitosos, encara que les obres de plantació estiguin programades en fase
posterior.

Tutors: Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar,
més la profunditat a què s'ha de clavar. S'hauran d'utilitzar per fer tutors, fustes que resisteixin les
produccions i que estiguin lliures d'irregularitats.

Remoció i transport de la terra vegetal fertilitzada: es remourà i transportarà a la zona d'ús per
procedir a la seva estesa, amb molta cura per tal d'evitar que la terra es faci fang.

En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar, serà de tres (3) i de les mateixes
característiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams.
Mesurament i abonament.- Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se
inclosos en els preus unitaris.

7.7.- AIGUA A UTILITZAR EN REGS
---------------------------------Condicions Generals.- L'aigua a utilitzar durant la plantació i sembre, així com en els necessaris
regs de conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferiors
al cinc per mil (0,5%).
No es consideraran aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin en terra a
causa del capbussament del estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior
a sis (6).
Si les aigües que s'utilitzen en els regs procedeixen d'un brollador o captacions soterrànies, en les
que es faci precís elevar les aigües mitjançant grup motobombes, o bé aigües artesianes, que

S'evitarà la contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de cinc
centímetres (0,05 m.).
Preparació de la superfície: De no existir en el Quadre nº 1 preu unitari independent per a la unitat
de "Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins de la present unitat
i sense abonament addicional, a realitzar les operacions descrites en els Articles corresponets, del
present Plec.
Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o farcint les desigualtats
existents.
Extensió i conformació: La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix
uniforme, fent ús d'aquella maquinària per mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la
compactació resultant. Per a talusos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores
lleugeres manades per cable o de braç llarg, etc..
El Contractista tornarà a col.locar, pel seu càrrec, la terra vegetal que hagués rellisca del seu
emplaçament per descuit o incompliment de les exigències del presetn article, així com també en el
cas d'erosions per pluges o d'altres causes.

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a abocador o lloc d'ús el materials que
sobrin o rebutjats i retirant les instal.lacions provisionals.
Mesurament i abonament.- El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es
farà per metres cúbics (m3.) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos.
Tambés podrà fer-se per metres quadrats (m2.) de superfície coberta amb un determinat gruix.

7.9.- OBERTURA DE SOTS
----------------------Definició.- Consisteix en el tou del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys
prismàtiques i dúna profunditat variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta
puguin col.locar-se sense doblegar, especialment l'àpex de l'arrel principal, o bé càpiga folgadament
la mota.
Execució de les obres.- El Contractista, procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les
plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sots sense la prèvia aporvació del replanteig per part de la
Direcció.
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl és
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació per tal d'aconseguir una bona
meteorització dels sots.
Si en algún dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies d'ésser
utilitzades en el farcimente dels sots a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu
transport a l'abocador.
La terra de bona qualitat ha de col.locar-se pròxima al sot, a sotavent, i si aquest es troba en un
talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell
nou el sot amb la terra que s'ha tret.
Les dimensions dels sots, estaran en relació amb la planta a plantar i segons vingui preparada
amb mota o arrel despullada. Si no s'especifica una altra cosa en les Prescripcions Tècniques
Particulars, les dimensions del sots seran les següents:
- Per arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
- Per frondoses de tres (3) sabes a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m.) i dos metres (2 m.) amb
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m.
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1,5 m.) amb mota o test: 0,50 x 0,50 x
0,50 m.
- Resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m.
Quan les condiciosn ecològiques siguin de tal manera que no es necessiti incrementar la capacitat
del camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades o inclús es podrà utilitzar el
plantamon, si així autoritza la Direcció d'obra.

Mesurament i abonament.- Si en les Prescripcions tècniques particulars o en el Quadre de Preus nº
1 no es fa cap tipus de referència a la unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa en les
de plantació i, per tant, no serà procedent el seu mesurament i abonament per separat.
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats
en el terreny. Queda inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat
tret del sot.

7.10.- PLANTACIONS
---------------Definició.- Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que onsisteix en
col.locar en el terreny, previament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nescuda i
criada en una altre lloc.
Materials.- L'adob, les plantes, els vents, els tutors, i l'aigua compliran les condiciosn fixades en
els correponents articles del present Plec.
Execució de les plantacions.- No podrà iniciar-se la plantació, sense prèvia aprovació per la
Direcció d'obra, del replanteig i de la concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà qu el terci
superior del talusos quedi més densament planta, per a major protecció. contra l'erosió.
En els talusos de desmunt i terraplè l'execució de les plantacions de cepitoses s'efectuarà
inmediatament després de l'estesa de la terra vegetal i ambdues operacions inmediatament després
de l'excució dels talusos, encara que les obres de plantacions siguin programes en fase posterior.
En el fons del sot s'introduïrà la terra de cap junt amb un a deu kilograms (1 a 10 Kg.) de fem,
segons els casos. A sobre, es col.locarà una capa de terra vegetal per tal d'aïllar les arrels del fem
en el moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura, donat que si el fem i les arrels
tenen contacte, aqueste últimes poden cremar-se i, a conseqüencia, morir la planta.
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i
despunti amb tall net d'altres, conservant totes les petites arrels, es col.locarà la planta amb molta
cura, de manera que les arrels quedin en la seva posició normal i sense doblegar-se, especialment
l.arrel principal de les conníferes. El coll de l'arrel ha de qudar deu centímetres (0,10 m.) més avall
que el nivell del sòl. A continuació es farcirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir
el sot s'aplanarà i es regarà abundosament.
Les plantes amb test s'extrauran d'aquesta en el mateix moment de la plantació, amb cura de no
trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanr la terra amb els peus
per tal de no rompre la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i per la copa.
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran en els sots degudament preparats i amb el farcit del
fons adequat perquè el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. A continuació es treurà el guix del sot,
mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant apretar la
terra per tongades, es regarà abundosament i s'acabarà el farcit efectuant una etiolització d'uns
quinze centímetres (0,15 m.). També s'haurà de cuidar que tinguin la mateixa orientació que tenien
en el viver.

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.
Si cal, es procedirà a la col.locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un
extrem a una mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida amb els

lligams, i per l'altre extrem subjectats al sòl per mtijà de tres (3) estaques col.locadas equidistanst
entre sí. S'hauràn de tensar periòdicament, clavant més l'estaca.

setmanes, essent la Direcció d'obra qui fixarà, ala vista de les condicions climatològiques, la durada
exacte d'aquest període.

L'època de portat a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril,
encara qeu s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.

- Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment de maner aniforme sobre la superfície a
sembrar; tot seguit, sobre l.esmentada palla es distribueix manualment i també de la forma més
uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents
adobaments; a constinuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una emulsió asfàltica el
suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques que
afavoreixin no solament la germinació de les llavors, sinó també el seu arrelament i futur
desenvolupament de les plantes.

N s'ha de plantar, en cap cas, en dies de gelada, per l'efecte de descalçament que això produeix.
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, tansportant a l'abocador o lloc d'ús el materials que
sobrin o que hagin estat rebutjats i retirant les instal.lacions provisionals.
Mesurament i abonament.- El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries,
arbustives i subarbustives es farà per unitats (u.), i la d' espècies cespitoses per metres quadrats
(m2.) mesurat en el terreny. En el preu unitari corresponent queda inclòs el reg efectuat durant la
plantació.

7.11.- SEMBRES
----------Definició.- Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la
disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.
Materials.- L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condiciosn fixades en els corresponts
articles del present Plec.
Execució de les sembres.- En els talusos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres
s'efectuarà inmediatament després d'acabat el talús, prèvia estensió de la terra vegetal, si s'escau,
encara que les obres de plantacions siguin programades en fase psterior. Es procurarà que el terç
superior dels talusos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió.
La sembra es farà a la tardor o en primavera, no podent realitzar-se quan s'esperin dies no
adequats, tals com de fortes calorades vents càlids o secs, gelades, etc..

Aquestes operacions es realitzaran, doncs manualment, exeptual el reg asfàltic el qual s'executarà
mitjançant l'ús d'una bomba especial que tingui la potència necessària per transportar o llençar el
betum fins a les parts més allunyades.
- Consisteix en el llençament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'han
de sembrar. En una cisterna es barrejan amb aigua les llavors, adobaments, cel.lulosa i,
eventualment, altres productes que afavoreixin el fet de que al ésser llençada aquesta mescla quedi
adherida sobre el sòl dels talús i la llavor en condicions favorables per poder germinar i arrelar. La
cisterna ha de dur instal.lata en el seu interior un mescaldor mitjançant el qual pugui aconseguir-se
una mescla perfecta de tos el components esmentats, durant tota l'operació.
El sistema a adoptar-se per efectuar les sembres, d'entre els dos últims que s'han descrit,
dependrà del pendent del talús o, millor dit, de la seva accessibilitat. Però, sempre que les
operacions d'estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, haura d'escollir-se
aquest primer sistema i no el de la llençadora, per considerar-se de major efectivitat. Les
Prescripcions tècniques particulars o, si aquestes manquen, la Direcció d'obra, fixarà el sistema a
utilitzar.
Existeixen altres procediments que són variats dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels
quals haurà d'obtenir-se l'aprovació expressa de la Direcció.
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús, els materials
que sobrin o rebutjats, i retirant les instal.lacions provisionals.

Les embres poden executar-se segons els següents procediments:
- Sobre el sòl adequadament preparat i fertilitzat es repartirà la llavor per tota la superfície a
sembrar, el més unformement possible.
Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts que puguin arrossegar la
llavor. Si no hi hagués altre remei que efetuar la asembra en dies de vent, es barrejarà la llevor amb
sorra lleugerament humida i, a més, s'efectuarà la distribuició arran de terra.
Les llavors han de plantar-se a una profunditat de tal manera que quan germinin les fulles
cotiledonars que acompanyen a la tija en el seu desenvolupament, puguin arribar a la superfície
abans de que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement.
La pràctica confirma que l'esmentada produnditat es vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la
llavor. Però tenint en compte el pendent dels talusos i la coberta de tou, que s'estendrà de manera
uniforme, serà d'un gruix una mica més gran del doble de la major dimensió de la llavor.
Una vegada repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adequats i
es regarà amb aigua, repetint el reg diariament durant el període inicial d'una (1) a dues (2)

Mesurament i abonament.- El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i
vivaces es farà per metres quadrats (m2.) mesurats en el terreny. En aquesta unitat quedan
inclosos els regs efectuats en la sembra i durant el període inicial.

7.12.- REGS D'AIGUA
----------------Definició.- Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres; existeixen dos procediments
generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment es distingeixen dues
modalitats: a manta o per inmersió i per imbibició.
Materials.- L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar en regs".
Execució dels regs.- Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran en les primeres
hores del matí i en les últimes de la tarda, però els regs de plantació es realitzaran en el mateix

moment en que cad planta és plantada i els de sembra inmediatament després de compactat
l'humus.
Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i
rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració.
Durant tot el temps que duri la germinació s'haura de mantenir la superfície del terreny amb la
humitat necessària, perquè el tant per cent (%) de la llavor germinda sigui el previst.
Els primers regs de la xones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal dévitar que
sigui arrossegada molta quantitat de llavor i façi perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se en
determinats llocs, produïnt-se calbes en altres.
Mesurament i abonament.- Els regs d'implantació estan compresso en les unitats de plantació i de
sembra i, per tant, no es procedirà al seu mesurament i abonament per separat.

enrasada amb el paviment.
Les dimensions mínimes seran 50*50 cms. de llum en planta, malgrat que en les de diàmetre
superior es puguin emprar en les dimensions indicades als planols de detall adjunts.
S'instal.laràn vàlvules de pas tipus esfèrica a cada circuit de sortida per a facilitar les operacions
de manteniment.
S'instal.laran les corresponents vàlvules de retenció, electrovàlvules de comandament amb
programador i filtres de colador.
- Goters:
Seran goters automàtics autorregulables, de cabal constant a 24 l/h/ut. a una pressió entre 0.5 i
3.0 bars.
Se n'instal.laran 6 a cada escossell.

Els regs suscessius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideran inclosos en la unitat
"Conservació de les plantacions" i, si més no, en la unitat de "Conservació de l'obra".

7.13.- CANONADES i ACCESSORIS PER A REGS
---------------------------------------------Definició.- Són conduccions a pressió per abstaments d'aigües en rases enterrades o bé en regs.
Materials.- Canonades:
Les conduccions d'alimentació i distribució de la xarxa de reg automàtic s'efectuaràn amb canonades
de polietilè reticulat de baixa densitat de tipus especial per a alimentació, tipus RESIPLAST o
similar, de les següents característiques:
Pressió de treball: 6 atm.
Pressió nominal: 12 atm.
Les canonades compliran la norma UNE 53131 i UNE 53133.
Les unions entre canonades podran ser amb unions tipus fittings ambjuntes tòriques de goma o bé
amb elements soldables en calent, segons sigui el criteri que adopti la D.F.

- Boques de reg:
Les boques de reg s'instal.laran en pericons de ferro fos efectuades d'acord amb el descrit
anteriorment i incloiran una vàlvula d'esfera de pressió nominla PN-16 i racord Barcelona o terminal
d'endollatge ràpid tipus gardena de 1" de DN.

Execució de les obres.- La col.locació de la canonada complirà amb les condicions establertes en el
"Plec General de Condiciosn de Canonades per Abastaments d"Aigua" del "Ministerio de Obras
Públicas".
En l'execució de les obres s'acompliran les prescripccions fixades en l'article 2.22 del present Plec.
S'inclouran en aquesta unitat l'execució del entrocaments de les noves canonades amb les
existents i la col.locació de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris.
La Direcció ordenarà les proves d'estanqueitat i altres assaigs que cregui convenients.
Mesurament i abonament.- L'excavació per a les rases i posterior farciment, s'abonarà conforme
es fixa en l'article 2.10 "Excavació en rases i pous", del present Plec.
Les canonades s'abonaran per metres (m.) i es mesuraran per la longitud del seu eix, inclouent les
peces d'unió, corbes, colzes i bifurcacions per a cada diàmetre que s'utilitzi.

canonades de microreg:
Les conduccions d'alimentació i distribució de la xarxa de micro reg s'efectuaràn amb canonades
de polietilè reticulat de baixa densitat de tipus especial de 17 mm de diàmetre nominal amb
goters autocompensats integrats cada 30 cms,

S'inclourà en el preu, les claus de pas. plaques, cargols, juntes i suports que puguin ésser
necessaris.

Les unions entre canonades podran ser amb unions tipus fittings ambjuntes tòriques de goma o bé
amb elements soldables en calent, segons sigui el criteri que adopti la D.F..

7.14.- REPOSICIO
------------Definició.- Es defineix com a reposició en aquest capítol d'"Unitats d'obra, Jardineria, i
Plantancions". a la ressembrada i substitució de plantes que el Contractista haurà d'efectuar durant
l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a la seva recepció de les obres i durant el
període de garantia fins a la seva recepcció definitiva, que les espècies corresponents no hagin

- Vàlvules i pericons:
Les vàlvules de pas i canvis de direcció s'instal.laran en pericons amb tapa de registre de ferro fos

tingut el desenvolupament previst, a judici de la Direcció d'obra, o hagin estat danyades per
accidents.

Mesurament i abonament.- La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és
d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs en els respectius preus unitaris.

Materials.- Compliran el que es prescriu en els articles corresponents a les unitats l'execució de les
quals es repeteix.

La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins la seva recepció definitiva,
s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les Plantacions" que figuri en el
Pressupost del Projecte.

Execució de les obres.- Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o
seques, així com els materials que es cosiderin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador.
Tot seguit, s'executaran les fases descrites en els articles corresponents a les unitats en qüestió,
havent d'acomplir les precripcions anteriorment fixades.
Mesurament i abonament.- La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevol
que sigui la importància de la reposició efectuada, el su import es considerarà inclòs en els preus
unitaris de les respectives unitats de plantacions i sembres, i en la partida alçada de "Conservació de
les Plantacions".
Encara que asquesta partida alçada no existís en el Pressupost, i inclús, si en la justificació dels
preus unitaris no aparagués cap quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a
càrrec del Contractista, però en cap cas quedarà aques exonerat d'efectuar l'esmentada reposició
fins a la recepció definitiva.

7.15.- CONSERVACIO DE LES PLANTACIONS
-------------------------------------------Definició.- Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada,
artigues, excavacions de sots, trataments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així
com la reposició en plantacions i sembres, i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de
garantitzar les sembres i plantacions realitzades.
L'esmentada conservació de les plantacions està inclosa en la "Conservació de l'obra", descrita en
l'article 1.15 del present Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall en el
presetn article.
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal.lació de reg, obra civil accessòria,
instal.lació elèctrica, etc, ja que la conservació d'aquestes unitats queda inclosa en l'esmentada
unitat de "Conservació de l'obra".
Materials.- L'aigua i altres elemtns utilitzats en els treballs de conservació de plantacions,
compliran el prescrit en els corresponents articles del present Plec.

Execució de les obres.- Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que es prescriu
en les respectives unitats d'obra. Serà també d'aplicació el que es fixa a l'esmentat article 1.15 del
present Plec.
Una vegada acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i
zones confrontants, transportant a l'abocador els materials que sobrin o rebutjats, cobrint les rases,
retirant les instal.lacions provicionals., etc..

En el cas de que no existeixi la partida alçada específica per a la conserva de les plantacions, s'entén
que l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris o en la partida
alçada general de "Conservació de l'obra". Però en cap cas el Contractista quedarà exonerat de
realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions.
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contratista haurà de seguir conservant les
plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, estant-se en aquest cas, el que s'estipula en
la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administrativas Generals.

8.- UNITATS D'OBRA DE XARXA DE TELECOMUNICACIONS i ALTRES SERVEIS
------------------------------------------------------------------------------------8.1.- Disposicions aplicables
8.2.- Materials
8.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques
8.4.- Col.locació de canonades i formigonatge de les canalitzacions telefòniques
8.5.- Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis
8.6.- Mesurament i abonament de les obres.

8.1.- DISPOSICIONS APLICABLES
--------------------------------A més de totes les disposicions generals esmentades en l’article 1.2, seran d’especial aplicació les
normatives de les Companyies subministradores de gas, en les obres corresponents a serveis de
gas, recollida pneumàtica de deixalles, i les Normes de Telefònica SA
i altres companyíes
operadores de telecomunicacions, per a les obres de canalitzacions telefòniques i de
telecomunicacions.
Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies subministradores, operadores de
telecomunicacions i amb Telefònica SA.

8.2.- MATERIALS
------------Tots els materials compliran les especificacions de les Normes i Instruccions esmentades a l’article
1.16
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques seran subministrades per la
Companyia Telefònica.
Els materials compresos en aquesta qualificació seran:

8.4.- COL.LOCACIO DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS DE TELE
COMUNICACIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Un cop anivellada la rasa, se li tirarà una capa de formigó de vuit centimetres (0,08 m.) I sobre
aquesta es col.locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada
setanta centimetres (0,70 m.). Col.locada aquesta capa, es tirarà el formigó a dins, fins a cobrir
tres centimetres (0,03 m.) I llavors es col.locarà la segona capa. L’operació es repetirà tantes
vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar sobre l’ultima una protecció de
vuit centímetres (0,08 m.) De formigó.
Seguidament, es reblirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de P.V.C. s’efectuarà acoplant
l’extrem recte d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i enganxant-los amb un adhesiu, a base
de disolució de P.V.C. en solvent orgànic volàtil.
Els àrids a utilitzar en el formigó no han de superar una grandària de vint-i-cinc mil.límetres
(0,025 mm.) en un vuitanta-cinc per cent (85%) i en l’altre quinze per cent (15%) es tolerarà fins a
una dimensió de trenta mil.límetres (0,030 mm.).
Per a la prova dels conductes es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.)
De longitud i del diàmetre corresponent, segons la Normativa de Telefònica.

- Tubs de P.V.C. de cent deu mil.límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d’un amb dos
mil.límetres(1,2 mm.) de gruix.
- Suports distanciadors.
- Cobertes i tapes per a cambres.
- No seran subministrats els tubs de P.V.C. de diàmetre seixanta-tres (63) i les cobertes i
tapes per a pericons del tipus M,H,D,S i F.
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la
Companyia corresponent, d’acord amb els convenis signats.

8.5.- SEPARACIO ENTRE CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS
------------------------------------------------------------------------------------------------Paral.lelisme
S’observarà una separació mínima de vint-i-cinc centimetres (0,225 m.) amb línies de baixa
tensió, referides aquestes mides als dos punts més propers entre el cables d’energia i el parament
exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la canalització telefònica.
Pel que fa a l’aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre els seu punts més propers seran
de trenta centímetres (0.30 m.).
Quant el gas, es tractarà d’evitar aquest paral.lelisme, que si és ineludible, es mantidrà a igual
distància que les conduccions d’aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la
conducció telefònica.

8.3.- EXECUCIO DE RASES PER A CONDUCCIONS DE TELECOMUNICACIONS
---------------------------------------------------------------------------------Les excavacions de rases i l’emplaçament de les cambres s’efectuaran ajustant-se a les
dimensions expressades en els plànols, llevat disposició en contra per part del Director Facultatiu de
les Obres, si ho considera necessari.
Les rases s’excavaran en sentit ascendent per facilitar la sortida d’aigües. En efectuar la rasa es
farà un bon anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent fins a les cambres, a fi d’evitar punts
baixos en la canalització que facilitin l’acumulació de residus. Un cop feta la rasa, sol.locades les
canonades i tirat el formigó que les cobreix, s’efectuarà el seu rebliment per tongades de trenta
centímetres (0,30 m.) Regant i compactant sobre cadascuna d’elles, per tal d’aconseguir un grau de
compactació equiparable al terreny circundant.

En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la de qualsevol altre servei, en
trams superiors a un metre (1 m.) de longitud.
Encreuaments:
Els encreuaments amb altres serveis compliran les condicions següents:
Aigua, gas, electricitat i clavegueram guardaran una distància, entre punts més propers
d’ambdues conduccions, de trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim. Es procurarà que el
clavegueram i l’aigua passin per sota de la canalització telefònica, mentre que el gas haurà de
travessar per sobre d’ella. En els punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni junt de
canalització.

8.6.- MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES.
---------------------------------------------------Les cambres de registre i els pericons, tant de gas, telecomunicacions i alatres serveis, es
mesuraran i abonaran per unitats (U) totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i
les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, llevat dels materials que, d’acord amb els
convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la
seva col.locació o instal.lació i el transport. Així mateix, l’esmentat preu inclourà el cable guia per a
la conservació del gàlib.
Els preus unitaris incloen, també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions de telecomunicacions, altres serveis i de gas es mesuraran i abonaran per metres
lineals (m.l.) de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran l’excavació de les rases, els
rebliments de terrenys, les terres o el formigó (canalitzacions de telecomunicacions) i tot els
materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat, llevat dels materials que,
d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

Plec de condicions tècniques municipals per a les instal·lacions d’enllumenat públic

Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.
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UHDGH3ODQLILFDFLy(FRORJLD8UEDQDL6HJXUHWDW
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&RQWLQJXWV FRP HOV UHODFLRQDWV DPE OHV GLVSRVLFLRQV G·REOLJDW FRPSOLPHQW FRQGLFLRQV

 ,1752'8&&,Ð
,1752'8&&,Ð

OXPLQRWqFQLTXHVHOHPHQWVGHODLQVWDOăODFLyLFRQGLFLRQVG·H[HFXFLyVyQUHFROOLWVHQDTXHVW

/·HQOOXPHQDWS~EOLFWpSHUREMHFWLXODFUHDFLyG·XQDPELHQWYLVXDOQRFWXUQTXHSHUPHWLXQD
YLVLELOLWDWFODUDLLGHQWLILFDFLySUHFLVDGHOHVSHUVRQHVLREMHFWHVHQOHVYLHVWUDQVLWDGHVHO
TXq LPSOLFD XQD UHGXFFLy GHO ULVF G·DFFLGHQWV GH YHKLFOHV L YLDQDQWV GXUDQW OHV KRUHV
QRFWXUQHVLSHUPHWODVXSHUYLVLyLVHJXUHWDWGHOHVYLHVSHUPHWHQWDPpVXQDPDMRULPpV
IjFLOXWLOLW]DFLyGHOVVHUYHLVLXVRVH[LVWHQWV

3OHF DPE OD SUHWHQVLy GH UDFLRQDOLW]DU OHV DFWXDFLRQV L VREUHWRW DXJPHQWDU HO JUDX GH
JDUDQWLDHQODTXDOLWDWGHOVHUYHLDOFLXWDGj$PpVDJLOLW]DLGyQDWUDQVSDUqQFLDDODJHVWLy
PXQLFLSDO HQ GRQDU D FRQqL[HU WDQW D O·DGPLQLVWUDW TXDOVHYRO WLSXV GH SHUVRQD ItVLFD R
MXUtGLFD(QWLWDWL2UJDQLVPH2ILFLDOHOVTXDOVH[HFXWLQDTXHVWWLSXVG·LQVWDOăODFLRQVTXLQpV
HO PDUF UHJODW GH OHV REOLJDFLRQV L GUHWV DPE OD ILQDOLWDW TXH OHV LQVWDOăODFLRQV

(QHOVGDUUHUVDQ\VV·KDGXWDWHUPHXQHVIRUoLQYHUVRULPSRUWDQWSHUSDUWGHO·$MXQWDPHQW

G·HQOOXPHQDW HV GXJXLQ D WHUPH FRUUHFWDPHQW D O·REMHFWH TXH DTXHVW 6HUYHL 3~EOLF HV

GH 5XEt SHU GRWDU UHQRYDU L PLOORUDU OD LQVXILFLqQFLD G··DTXHVW VHUYHL HQ QRPEURVHV YLHV

SUHVWLDPEOHVJDUDQWLHVGHVHJXUHWDWLTXDOLWDWSHUDODSREODFLyHQJHQHUDO

FDUUHUVLSODFHVG·DFRUGDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVGHGHWHUPLQDGHVQRUPHVLUHFRPDQDFLRQV



GH FDUjFWHU QDFLRQDO HQ OHV TXDOV V·LQGLTXHQ OHV FRQGLFLRQV TXH KDQ GH UHXQLU OHV
LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW S~EOLF 0DOJUDW DL[z DTXHVWD QRUPDWLYD SUHVHQWD DOJXQHV

 2%-(&7(
2%-(&7(

FDUqQFLHV TXH OLPLWHQ HO VHX ~V L HILFjFLD HQ QR SUHFLVDU DVSHFWHV OXPtQLFV L

(O SUHVHQW 3OHF GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV Wp SHU REMHFWLX UHJXODU OHV LQVWDOăODFLRQV

FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVPDWHULDOVLFRQGLFLRQVG·H[HFXFLyDL[tFRPODQRLQFRUSRUDFLyGHOHV

G·HQOOXPHQDW S~EOLF DO 7HUPH 0XQLFLSDO GH 5XEt TXH FRPSUHQGUDQ HO GH WRWHV OHV YLHV

QRYHV WHFQRORJLHV OHV TXDOV H[LJHL[HQ XQ PDMRU JUDX GH TXDOLWDW (Q EDVH D DL[z

FDUUHUVSODFHVFDPLQVLSDVVHLJVGHQRYDLPSODQWDFLyDL[tFRPDTXHOOVTXHSURFHGHL[LQGH

FRQVLGHUHPODXWLOLWDWG·XQDQRUPDTXHUHFXOOLO·H[SHULqQFLDPXQLFLSDODFXPXODGDDPEOD

UHIRUPDGHIRUPDTXHDTXHVWVHUYHLHVSXJXLGXUDWHUPHDPEOHVJDUDQWLHVGHVHJXUHWDWL

ILQDOLWDWGHFRPSOLPHQWDUGHIRUPDDGLHQWHOVREMHFWLXVGHOHVLQVWDOăODFLRQVG·HQOOXPHQDW

TXDOLWDW DGLHQWV 4XDOVHYRO LQVWDOăODFLy G·HQOOXPHQDW S~EOLF SHU D OD VHYD LPSODQWDFLy DO

S~EOLFHQUHODFLyDODSUHVWDFLyG·XQPLOORUVHUYHLGHTXDOLWDWDOFLXWDGj

7HUPH0XQLFLSDOKDXUjGHGLVSRVDUGHO·DSURYDFLyTXHFRUUHVSRQJXLDFDGDFDV

&RQYp FRQVLGHUDU TXH D OD FLXWDW GH 5XEt OHV LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW S~EOLF VyQ

/HV LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW S~EOLF OHV TXDOV KDXUDQ GH VHU UHFHSFLRQDGHV SHU

G·H[HFXFLyPXQLFLSDORSHULQLFLDWLYDSDUWLFXODUHQWHQHQWHQDTXHVWGDUUHUFDVDTXHOOHVTXH

O·$MXQWDPHQW SHU D OD VHYD SRVWHULRU FRQVHUYDFLy L PDQWHQLPHQW FRPSOLUDQ HVWULFWDPHQW

HVUHDOLW]HQDLQLFLDWLYDGHTXDOVHYROSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDSURPRWRUFRQVWUXFWRU-XQWD

DOOz SUHVFULW D OHV SUHVHQWV LQVWUXFFLRQV D WDO HIHFWH VHUDQ LQIRUPDGHV SHO 6HUYHL GH

GH &RPSHQVDFLy HWF R TXDOVHYRO (QWLWDW L 2UJDQLVPH 2ILFLDO L TXH OOHYDW H[FHSFLRQV

0DQWHQLPHQW G·,QVWDOăODFLRQV L 6XEPLQLVWUDPHQWV GH O·UHD GH 'HVHQYROXSDPHQW 8UEj GH

DTXHVWHV LQVWDOăODFLRQV KDQ GH VHU UHEXGHV SHU O·$MXQWDPHQW SHU D OD VHYD SRVWHULRU

O·$MXQWDPHQW GH 5XEt L HV VRWPHWUDQ D TXDQWHV LQVSHFFLRQV HV FRQVLGHUL QHFHVVDUL Ep

FRQVHUYDFLyLPDQWHQLPHQWFRVDTXHVXSRVDGHVSHVHVPXQLFLSDOVDQXDOVLPSRUWDQWVSHU

VLJXLQDTXHVWHVGLUQHVRQRFWXUQHV

DVVHJXUDU XQD DGLHQW FRQVHUYDFLy GH OHV FLWDGHV LQVWDOăODFLRQV 3HU TXH SXJXL HIHFWXDUVH
GLWD FRQVHUYDFLy L PDQWHQLPHQW VHQVH FRVWRV VXSOHPHQWDULV GHULYDWV GH UHEUH REUHV
GHILFLHQWVOHVLQVWDOăODFLRQVG·HQOOXPHQDWS~EOLFKDQG·HIHFWXDUVHFRUUHFWDPHQWDGHTXDQW

$ O·$QQH[ , KL KD HOV SOjQROV DPE HOV GHWDOOV JUjILFV GH OHV HVWHVHV GH FDEOH TXDGUH GH
FRPDQGDPHQWHWF
$O·$QQH[,,HVUHODFLRQHQOHVSDUWLGHVPpVFRPXQVDWHQLUHQFRPSWHDO·KRUDGHUHDOLW]DU

OHVDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOD&LXWDWLDPELQGHSHQGqQFLDGHOVHXFRVW
&RQVLGHUDQW WRW HO TXH V·KD LQGLFDW ILQV DUD TXHGD MXVWLILFDGD O·DEVROXWD QHFHVVLWDW GH OD
LPPHGLDWDSRVWDHQ YLJRUG·XQ3OHFGH&RQGLFLRQV7qFQLTXHVTXHUHJXOLOHV LQVWDOăODFLRQV

HOSURMHFWHGHODLQVWDOăODFLyG·HQOOXPHQDWH[WHULRU


G·HQOOXPHQDW D O·REMHFWH TXH OD SUHVWDFLy G·DTXHVW 6HUYHL 3~EOLF HV UHDOLW]L DPE OHV
JDUDQWLHVGHVHJXUHWDWLTXDOLWDWSHUDODSREODFLyHQJHQHUDO
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$TXHVW 3OHF GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV SHU D LQVWDOăODFLRQV G·HQOOXPHQDW H[WHULRU pV

'·DFRUG DPE HO 5HJODPHQW G·(ILFLqQFLD (QHUJqWLFD HQ ,QVWDOăODFLRQV G·(QOOXPHQDW ([WHULRU

G·DSOLFDFLy D WRWHV DTXHOOHV LQVWDOăODFLRQV GH QRYD H[HFXFLy R GH UHIRUPD WRWDOSDUFLDO GH

HQHQGDYDQW5((,(( FDGDFDUUHURHQWRUQDUHQRYDUWpXQDDVVLJQDFLyFRPD=RQD((

OHVH[LVWHQWVGLQVHOWHUPHPXQLFLSDOGH5XEt,QFORXWRWVDTXHOOVHOHPHQWVTXHHVWLJXLQHQ

=RQD(R=RQD(HQIXQFLyGHODVHYDYXOQHUDELOLWDWDODFRQWDPLQDFLyOXPtQLFDLGHOD

OD YLD S~EOLFD WDO FRP HQOOXPHQDW S~EOLF DQXQFLV SXEOLFLWDULV PRELOLDUL XUEj HQ JHQHUDO

VLWXDFLyUHODWLYDGHOFDUUHURHVSDLGLQVOD[DU[DYLjULDGHODFLXWDW

PRQXPHQWV R VLPLODUV DL[t FRP TXDOVHYRO HOHPHQW TXH HV FRQQHFWL D OD [DU[D HOqFWULFD

$TXHVWDDVVLJQDFLyFRQGLFLRQDUjDOJXQVGHOVSDUjPHWUHVOXPtQLFVGHGLVVHQ\

G·HQOOXPHQDW H[WHULRU 6·H[FORXHQ OHV IRQWV SLVFLQHV FRQWHQLGRUV VRWHUUDWV L VHPjIRUV MD



TXHDTXHVWVKDXUDQGHGLVSRVDUG·HVFRPHVHVLQGHSHQGHQWV

/DFODVVLILFDFLyGH]RQHVpVODTXHHVUHODFLRQDDFRQWLQXDFLy







&ODVVLILFDFLyGH]RQHV
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(

'HVFULSFLy
UHHVDPEHQWRUQVRSDLVDWJHVIRVFRV
UHHVDPEHQWRUQVRSDLVDWJHVIRVFRV
WJHVIRVFRV

/HVSUHVFULSFLRQVGHOSUHVHQW3OHFQRH[LPHL[HQGHO·REOLJDFLyGHOFRPSOLPHQWGHODUHVWD

2EVHUYDWRULV DVWURQzPLFV SDUFV QDFLRQDOV HVSDLV G·LQWHUqV QDWXUDO jUHHV GH

GHQRUPDWLYDDSOLFDEOHHVVHQWDTXHVWDODVHJHQW

SURWHFFLyHVSHFLDORQOHVFDUUHWHUHVHVWDQVHQVHLOăOXPLQDU
(


•

=RQHVSHULXUEDQHVRH[WUDUDGLVGHOHVFLXWDWVVzOVQRXUEDQLW]DEOHVjUHHVUXUDOVL

5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLyDSURYDWSHO5HLDO'HFUHWGH

VHFWRUVJHQHUDOPHQWVLWXDWVIRUDGHOHVjUHHVUHVLGHQFLDOVXUEDQHVRLQGXVWULDOVRQ

G·DJRVWLOHVVHYHV,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHV
•

OHVFDUUHWHUHVHVWUREHQLOăOXPLQDGHV

5HLDO 'HFUHW  GH  GH QRYHPEUH SHO TXDO V·DSURYD HO 5HJODPHQW

(

UHHVGHOOXPLQRVLWDWPLWMDQD
UHHVGHOOXPLQRVLWDWPLWMDQD
=RQHV XUEDQHV UHVLGHQFLDOV RQ OHV FDOoDGHV YLHV GH WUjQVLW URGDW L YRUHUHV  HV

G·(ILFLqQFLD (QHUJqWLFD HQ ,QVWDOăODFLRQV G·(QOOXPHQDW ([WHULRU L OHV VHYHV

WUREHQLOăOXPLQDGHV

,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHV($D($

(

•

'HFUHW&RGLG·$FFHVVLELOLWDWGH&DWDOXQ\D

•

5HLDO'HFUHWPRGLILFDWSHU2UGUHGHO %2( VREUH

UHHVGHOOXPLQRVLWDWDOWD
UHHVGHOOXPLQRVLWDWDOWD
&HQWUHV XUEDQV ]RQHV UHVLGHQFLDOV VHFWRUV FRPHUFLDOV L G·RFL DPE HOHYDGD

HVSHFLILFDFLRQV WqFQLTXHV GH FROXPQHV R EjFXOV SHU HQOOXPHQDW S~EOLF L OD VHYD
KRPRORJDFLy
•

UHHVGHOOXPLQRVLWDWEDL[D
UHHVGHOOXPLQRVLWDWEDL[D

5HVROXFLy (&) GH  GH GHVHPEUH SHU OD TXDO V·DSURYHQ D )(&6$²
(1'(6$OHV1RUPHV7qFQLTXHV3DUWLFXODUVUHODWLYHVDOHVLQVWDOăODFLRQVGH[DU[DLD
OHVLQVWDOăODFLRQVG·HQOODo

DFWLYLWDWGXUDQWODIUDQMDKRUjULDQRFWXUQD
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eV REOLJDW SUHVHQWDU HO SURMHFWH G·HQOOXPHQDW DPE O·HVWXGL OXPtQLF FRUUHVSRQHQW $TXHVW
KDXUj GH VHU UHDOLW]DW SHU WqFQLF FRPSHWHQW R SHO IDEULFDQW GH OD OOXPHQHUD &DO TXH HV
FRUUHVSRQJXLQOHVOOXPHQHUHVLWLSXVGHOjPSDGDGHO·HVWXGLDPEODVLWXDFLyGHSURMHFWH(Q



FDV TXH HV SODQWHJL TXDOVHYRO FDQYL V·KDXUj GH SUHVHQWDU QRX HVWXGL OXPtQLF TXH HO



MXVWLILTXL







/DXQLIRUPLWDWPLWMDQDKDXUjGHVHUFRPDPtQLPGHFRPDQRUPDJHQHUDOWDQWSHOV
FDVRVGHWUjQVLWURGDWFRPSHOVGH]RQHVGHSDVGHYLDQDQWV
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9LHVXUEDQHVVHFXQGjULHVGHFRQQH[LyDXUEDQHVGHWUjQVLW



(OVQLYHOOVG·LOăOXPLQDFLySHUDURWRQGHVVHUDQXQVXSHULRUVDOVQLYHOOVGHOVDFFHVVRVR
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/LPLWDFLRQVGHOHVHPLVVLRQVOOXPLQRVHV
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3DUjPHWUHV
OXPLQRWqFQLFV
OXPLQRWqFQLFV
,OăOXPLQjQFLD
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9DORUVPj[LPV
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(O TXDGUH GH FRPDQGDPHQW VHUj G·DFHU LQR[LGDEOH R JDOYDQLW]DW HQ FDOHQW DPE GRV
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(

OX[

OX[

OX[

OX[

FRPSDUWLPHQWV LQGHSHQGHQWV FDGD XQ G·HOOV DPE OD VHYD SRUWD L FODX  SHU GLIHUHQFLDU HO
PzGXOGHFRPSDQ\LDVXEPLQLVWUDGRUDLHOGHPDQLREUDGHODLQVWDOăODFLy7DQWODFODXTXH
SHUPHWL O·DFFpV DO PzGXO GH FRPSDQ\LD FRP OD GH OD SRUWD G·DERQDW VHUj WLSXV -,6

,QWHQVLWDW
OOXPLQRVDHPHVD
SHUOHVOOXPLQjULHV

FG

FG

FG

QRUPDOLW]DGD

FG

7RWV HOV FHQWUHV GH FRPDQGDPHQW GLVSRVDUDQ GH GRV FRQWDFWRUV FRP D HTXLSDPHQW

,

HVWjQGDUG L FDGD FRQWDFWRU JRYHUQDUj XQD R ILQV D XQ Pj[LP GH GXHV VRUWLGHV VHJRQV

/XPLQjQFLD
PLWMDQDGHOHV
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FGP

FGP

FGP

GHILQHL[LHOSURMHFWH7LQGUjHOVHOHPHQWVLVRUWLGHVQHFHVVjULHVSHUODLQVWDOăODFLyGHTXHHV

FGP

IDoDQHV /P 

WUDFWLLLQFRUSRUDUjO·HVSDLDGLHQWSHUDODLQVWDOăODFLyGHO·HTXLSGHFRPSWDWJHHOHFWUzQLFGH

/XPLQjQFLD

OORJXHUSHUSDUWGHODFRPSDQ\LDGLVWULEXwGRUD

Pj[LPDGHOHV

FGP

FGP

FGP

(QHOGLVVHQ\GHOD LQVWDOăODFLy HVSRVDUjHVSHFLDODWHQFLyDGLVSRVDU HOPDMRUQRPEUHGH

FGP

IDoDQHV /Pj[ 

VRUWLGHVSRVVLEOHVGHVGHOTXDGUHUHVWDQWSURWHJLGHVLQGLYLGXDOPHQW

/XPLQjQFLD
Pj[LPDGHOV
VHQ\DOVLUqWROV

/HVOtQLHVG·DOLPHQWDFLyDOVSXQWVGHOOXPLFRQWUROVRUWLUDQGHVG·XQTXDGUHGHSURWHFFLyL
FGP

FGP

FGP

FGP

FRQWURO OHV OtQLHV HVWDUDQ SURWHJLGHV LQGLYLGXDOPHQW DPE WDOO RPQLSRODU WDQW FRQWUD
VREUHLQWHQVLWDWV FRP FRQWUD FRUUHQWV GH GHIHFWH D WHUUD L FRQWUD VREUHWHQVLRQV /D

OOXPLQRVRV /Pj[ 

LQWHQVLWDW GH GHIHFWH VHUj FRP D Pj[LP GH  P$ L OD UHVLVWqQFLD GH SRVWD D WHUUD

&ODVVHG·HQOOXPHQDW
&ODVVHG·HQOOXPHQDW
,QFUHPHQWGH

6HQVHLOăOXPLQDFLy
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7, SHU

7, 

DGDSWDFLyD/ 

DGDSWDFLyD/ 

DGDSWDFLyD/ 

DGDSWDFLyD/ 

FGP

FGP

FGP

FGP

PHVXUDGD HQ OD SRVDGD HQ VHUYHL GH OD LQVWDOăODFLy VHUj FRP D Pj[LP GH  2KPV (OV
LQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVVHUDQREOLJDWzULDPHQWGHUHHQJDQ[DPHQWDXWRPjWLF
(OVLVWHPDG·DFFLRQDPHQWGHO·HQOOXPHQDWHVUHDOLW]DUjSHUPLWMjG·XQVLVWHPD85%,/8;GH
OD FDVD FRPHUFLDO $5(/6$ TXH GXX LQFRUSRUDGD FRUED DVWURQzPLFD L HV GLVSRVDUj XQ



LQWHUUXSWRU PDQXDO TXH SHUPHWL O·DFFLRQDPHQW YROXQWDUL GHO VLVWHPD DPE LQGHSHQGqQFLD


',0(16,21$7'(/(6,167$/ă/$&,216
',0(16,21$7'(/(6,167$/ă/$&,216

GHOGLVSRVLWLXGHUHJXODFLyLQVWDOăODW

/HV OtQLHV G·DOLPHQWDFLy DOV SXQWV GH OOXP DPE OjPSDGHV R WXEV GH GHVFjUUHJD HVWDUDQ

/D UHJXODFLy GH OHV QRYHV LQVWDOăODFLRQV QHFHVVjULD SHU D OD UHGXFFLy GH IOX[ L HVWDOYL

SUHYLVWHV SHU D WUDQVSRUWDU OD FjUUHJD JHQHUDGD SHOV SURSLV UHFHSWRUV DOV VHXV HOHPHQWV

HQHUJqWLFHVIDUjVHPSUHPLWMDQoDQWHOVLVWHPDGHGREOHQLYHOO

DVVRFLDWV D OHV VHYHV FRUUHQWV KDUPzQLTXHV G·DUUHQFDGD L GHVHTXLOLEUL GH IDVHV

7DPEpLQFORXUjSUHVDGHFRUUHQWD9LSXQWGHOOXPDOVHXLQWHULRU

&RQVHTHQWPHQW OD SRWqQFLD DSDUHQW PtQLPD HQ 9$ VHUj G· YHJDGHV OD SRWqQFLD HQ

(O TXDGUH GH FRPDQGDPHQW KDXUj G·LQFORXUH OD LQVWDOăODFLy G·XQ VLVWHPD GH WHOHJHVWLy

:DWWGHOHVOjPSDGHVRWXEVGHGHVFjUUHJD

FHQWUDOLW]DGDLSHUWDQWKDXUjGHGLVSRVDUG·XQPzGHPWHOHIzQLFR*60$L[tPDWHL[GHV

3HOV FjOFXOV HOqFWULFV HO IDFWRU GH SRWqQFLD HQ FDGD SXQW GH OOXP KDXUj GH VHU VXSHULRU D

GH O·DUTXHWD GH GDYDQW GHO TXDGUH ILQV D O·LQWHULRU GHO PDWHL[ KL KDXUj FRP D PtQLP GRV

/DPj[LPDFDLJXGDGHWHQVLyHQWUHO·RULJHQGHODLQVWDOăODFLyLTXDOVHYRODOWUHSXQWGH

WXEVFRUUXJDWVEXLWVGHUHVHUYD

ODPDWHL[DVHUjPHQRURLJXDODO


1RPpVV¶DFFHSWDUjODLQVWDOāODFLyGHUHJXODGRUVGHIOX[HQUHIRUPHVG¶LQVWDOāODFLRQVH[LVWHQWVSUqYLDDFFHSWDFLyHVFULWDSHUSDUW



GHOV6HUYHLV7qFQLFV'HSDUWDPHQWGH0DQWHQLPHQWG¶,QVWDOāODFLRQVL6XEPLQLVWUDPHQWV

3jJ

3jJ









(Q FDS FDV HV MXVWLILFDUj OD VHYD LQVWDOăODFLy HQFDVWDGD D SDUHW R D FDS DOWUH HOHPHQW

(Q HOV FUHXDPHQWV GH FDUUHU OD FDQDOLW]DFLy D PpV G·HQWXEDGD VHUj IRUPLJRQDGD L

FRQVWUXFWLX (VWDUj VXSRUWDW SHU EDQFDGD GH IRUPLJy HQ PDVVD R G·DFHU LQR[LGDEOH

V·LQVWDOăODUDQFRPDPtQLPWXEVGHUHVHUYD$PpVDPpVDDPEGyVFRVWDWVGHOYLDOKL

SUHIDEULFDGDDPEDOoDGDPtQLPDGHFPPHVXUDWVGHVGHOQLYHOOGHOWHUUD(OTXDGUHGH

KDXUj VREUHYRUHUDVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOH HOVSHULFRQVGHUHJLVWUHTXHGHOLPLWHQHO

FRPDQGDPHQWVHUjIjFLOPHQWDFFHVVLEOHDOSHUVRQDODXWRULW]DWLO·REHUWXUDGHSRUWHVKDGH

FUHXDPHQW/HVGLPHQVLRQVG·DTXHVWVVHUDQGHFRPDPtQLP[FPHQODWDSDGHOV

SHUPHWUHODQRUPDOFLUFXODFLyGHYHKLFOHVLSHUVRQHV

TXDOV KL FRQVWDUDQ OHV VLJOHV ´(3µ 6HPSUH V·HIHFWXDUDQ HOV FUHXDPHQWV GH IRUPD

/DLQVWDOăODFLyHVWDUjJRYHUQDGDSHUXQFHQWUHGHFRPDQGDPHQWSHUFDGDFRQMXQWGHSXQWV

SHUSHQGLFXODUDO·HL[GHOYLDOLHOUHFRUUHJXWVHUjHOPpVFXUWSRVVLEOH9HXUHGHWDOO$D

GH OOXP HQ SRWqQFLHV LQIHULRUV D  N: FRQWUDFWDWV HO TXDO HV SURFXUDUj VLWXDU HQ HO

O·DQQH[3OjQROV

FHQWUH GH JUDYHWDW GH OD LQVWDOăODFLy WHQLQW HQ FRPSWH SHUz HO SXQW GH VXEPLQLVWUDPHQW

(QOHV]RQHVDPEFROXPQHVPXOWLSURMHFWRU WLSXV3ULPRVLPLODU ROOXPLQjULHVDPEPpV

HOqFWULFGHODFRPSDQ\LD

G·XQD OjPSDGD OD LQVWDOăODFLy GLVSRVDUj GH  OtQLHV SHU VXSRUW SDUWLQW GH FRQWDFWRU

7RWD QRYD LQVWDOăODFLy G·HQOOXPHQDW S~EOLF VHUj JRYHUQDGD SHU XQ QRX TXDGUH GH

GLIHUHQWSHUWDOGHJDUDQWLUXQDPtQLPDLOăOXPLQDFLyHQFDVG·DYDULD

FRPDQGDPHQW L HQ FDS FDV HV SRGUj FRQQHFWDU D XQD LQVWDOăODFLy H[LVWHQW H[FHSWH HQ

/D GLVWULEXFLy HQ OtQLD VXEWHUUjQLD KD GH VHU DPE FDEOH WLSXV 59 N9 GH TXDWUH

DTXHOOV FDVRV RQ H[LVWHL[L DFFHSWDFLy SUqYLD HVFULWD SHU SDUW GHOV 6HUYHLV 7qFQLFV GH

FRQGXFWRUVLVHFFLyPtQLPDPP

0DQWHQLPHQW

(OVHPSLRODPHQWVLGHULYDFLRQVQHFHVVDULVGHODLQVWDOăODFLyHVIDUDQGLQVHOVVXSRUWVGH



OHV OOXPHQHUHV HQ FDL[HV GH ERUQV DGHTXDGHV SURWHJLGHV DPE IXVLEOHV  L VLWXDGHV D



XQDDOoDGDPtQLPDGHFPUHVSHFWHODUDVDQW1RHVSHUPHWIHUKRHQSHULFRQV/HV

;$5;(6'·$/,0(17$&,Ð
;$5;(6'·$/,0(17$&,Ð

FDL[HVGHFRQQH[LRQVVHUDQGHSROLHVWHUDPEILEUDGHYLGUHLKDXUDQGHWHQLUODPj[LPD

;DU[HVVXEWHUUjQLHV
;DU[HVVXEWHUUjQLHV
(OWUDoDWVHUjVHPSUHHQIRUPHVUHFWHVSDUDOăOHODERUGRQVRIDoDQHV TXDQHOVSDVVRV

GLPHQVLySRVVLEOHHQIXQFLyGHO·HVSDLGLVSRQLEOHGLQVODFROXPQDG·HQOOXPHQDW

GH VHUYHLV QR SHUPHWLQ VHJXLU HO ERUGy  (Q HOV FDQYLV GH GLUHFFLy FDOGUj WHQLU HQ
FRPSWH HOV UDGLV PtQLPV SUHVFULWV SHO IDEULFDQW GHO WXE R QRUPD 81(  9HXUH

;DU[HVDqULHV
;DU[HVDqULHV
7RWLTXHOHVQRYHVLQVWDOăODFLRQVKDQGHWHQLUHOVFRQGXFWRUVVRWHUUDWVSUqYLDMXVWLILFDFLy

GHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV

WqFQLFD RQ HV GHPRVWUL OD LPSRVVLELOLWDW G·H[HFXWDU O·REUD DL[t HV SHUPHWUDQ [DU[HV

(VIDUjHVSHFLDODWHQFLyDQRGLVSRVDUODVRWDHVFRFHOOVG·DUEUHVLVLSDVVHQSURSGHOV

DqULHV TXDQ FDXVHV GH IRUoD PDMRU KR UHTXHUHL[LQ (Q DTXHVW FDV SRGUDQ DQDU

PDWHL[RVV·KDXUjGHPDQWHQLUXQDGLVWjQFLDPtQLPDGHFHQWtPHWUHV

UHFRO]DGHVVREUHIDoDQDVHJXLQWOHVSUHVFULSFLRQVGHOYLJHQW5(%7OHVTXDOSRGUDQVHU

(Q]RQHVHQMDUGLQDGHVHOWXEGLVFRUUHUjGLQVXQSULVPDGHIRUPLJy9HXUHGHWDOO$D

FDEOHVGHFRQGXFWRUVD9

O·DQQH[3OjQROV

/D GLVWULEXFLy HQ OtQLD DqULD KD GH VHU DPE FDEOH GHO WLSXV 59  N9 GH FLQF

(OV FDEOHV DQLUDQ VHPSUH HQWXEDWV L QR V·LQVWDOăODUj PpV G·XQ FLUFXLW SHU O·LQWHULRU GHO

FRQGXFWRUVLVHFFLyPtQLPDPP

PDWHL[WXE(QHOVFDQYLVGHGLUHFFLyV·LQVWDOăODUDQSHULFRQVGHUHJLVWUHGH[FPHQ

$ OHV FRQYHUVLRQV DHURVRWHUUDGHV HV FROăORFDUDQ WXEV GH GLjPHWUH VXILFLHQW G·DFHU

OD WDSD GHOV TXDOV KL FRQVWDUDQ OHV VLJOHV ´(3µ $ PpV D PpV L HQ WUDPV OODUJV HV

JDOYDQLW]DW HQ FDOHQW L D OD SDUW VXSHULRU GHO FDEOH SHU HYLWDU O·HQWUDGD G·DLJXD HV

GLVSRVDUDQSHULFRQVGHUHJLVWUHDXQDGLVWjQFLDQRVXSHULRUDOVPHWUHVSHUIDFLOLWDU

FROăORFDUjXQPDQHJXHWUHWUjFWLOPLWMDQoDQWDSRUWDFLyGHFDORU

HOPXQWDWJHLPDQWHQLPHQWGHOHVLQVWDOăODFLRQV9HXUHGHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV(Q



WRWDLQVWDOăODFLyGHQRYDH[HFXFLyHVGLVSRVDUjSDUDOăOHODOWXEFRUUXJDWQHFHVVDULSHUOD
LQVWDOăODFLyG·HQOOXPHQDWH[WHULRUXQWXEGHUHVHUYDGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

3jJ

3jJ
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/DFDQDOLW]DFLyEDVHHQYRUHUDVHUjGHFPG·DPSODGDSHUFPGHIRQGjULDVREUHOD

4XDQWDOVUHTXHULPHQWVGHTXDOLWDWGHOV VXSRUWVHVGHPDQDUjTXHFRPSOHL[LQDPE HO 5'

UDVDQWGHOSDYLPHQW'LQVODUDVDHVFROăORFDUjHOWXEGHGLjPHWUHLQWHULRUPtQLPGHPP

LTXHO·HPSUHVDTXHHOVIDEULFDKDG·HVWDUTXDOLILFDGD,62RGLVSRVLGHOD

LHOFDEOHGHFRXUHQXGHPPGHOD[DU[DGHWHUUD9HXUHGHWDOO$GHO·DQQH[3OjQROV

PDUFD$(125SHUJDUDQWLUODTXDOLWDWGHIDEULFDFLy

(O WXE WLQGUj XQD UHVLVWqQFLD PtQLPD D O·LPSDFWH GH  1 L GLVFRUUHUj VREUH XQ MDo GH

1RV·DFFHSWDUDQVXSRUWVPHWjOăOLFVVHQVHHOFRUUHVSRQHQW&HUWLILFDWGH&RQIRUPLWDWVHJRQV

VRUUDFREULQWVHXQPtQLPGHFPSHUVREUH 9HXUHGHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV 

GHWHUPLQDOD,7&%7GHO5(%7·

4XDQ OHV FRQGXFFLRQV SDVVLQ D PHQ\V GH  PHWUHV G·XQD HVWDFLy WUDQVIRUPDGRUD HO

(Q HOV EUDoRV L EjFXOV O·DQJOH G·LQFOLQDFLy GHOV VRUWLQWV HV OLPLWD D  L OHV OOXPLQjULHV

FDEOHGHWHUUDVHUjGHVHFFLyPtQLPDPPLDQLUjDwOODW

V·LQVWDOăODUDQ DPE DTXHVWD DOLQHDFLy (Q HOV EjFXOV GH JUDQ UDGL O·DQJOH G·LQFOLQDFLy GHO

&RP D QRUPD QR pV SUHYLVW FRQVWUXLU DUTXHWHV GH UHJLVWUH G·DFFpV DO SXQW GH OOXP 3HUz

PDQHJXHW SHU DFREODPHQW GH OD OOXPLQjULD VHUj GH  L OHV OOXPLQjULHV V·LQVWDOăODUDQ DPE

TXDQ OD WXEXODU LQFRUSRUL GRV WXEV R GRQL VHUYHL D PpV G·XQD OtQLD GH SXQWV GH OOXP HV

DTXHVWDDOLQHDFLy&DOGUjWHQLUHQFRPSWHO·DQJOHGHOHVOOXPLQjULHVTXHMDGLVSRVLQSHOVHX

FROăORFDUDQDUTXHWHVHQFDGDGHULYDFLyGDYDQWGHOSXQWGHOOXPRQV·HIHFWXDODGHULYDFLy

GLVVHQ\LIRUPD

'LWHVDUTXHWHVWLQGUDQXQDUHVLVWqQFLDPtQLPDGHN1

4XDQ HOV VXSRUWV HV FROăORTXLQ GLQV ]RQHV HQMDUGLQDGHV GH VDXOy R VLPLODU HV GLVSRVDUDQ

(Q HO SURMHFWH GH GHWDOO FDO TXH ILJXULQ OD FDQDOLW]DFLy HQ YRUHUD HQ FDOoDGD HOV SRXV GH

FROODUHWV GH IRUPLJy HQ HO WUREDPHQW GH OHV FROXPQHV DPE HO SDYLPHQW SHU HYLWDU OD

UHJLVWUH FDEOH GH SUHVD GH WHUUD SODTXHV L GHULYDFLRQV L OD LQVWDOăODFLy GH SXQWV GH OOXP

FRUURVLySUHPDWXUDGHOVXSRUW

IRQDPHQWDFLyLQVWDOăODFLyHOqFWULFDPXQWDWJH 

(OV EUDoRV GH IDoDQD KDQ G·HVWDU XQLWV HTXLSRWHQFLDOPHQW D WHUUD eV SHUPqV G·XWLOLW]DU

&DGDSXQWGHOOXPGLVSRVDUjGHSODFDGHWHUUD FROăORFDGDYHUWLFDOPHQW TXHV·HQOODoDUjDO

FDEOHGHFRQGXFWRUVDOHVLQVWDOăODFLRQVGH9

FDEOH GH FRXUH QX GH  PP TXH FRQIRUPDUj OD [DU[D HTXLSRWHQFLDO 9HXUH GHWDOO$ D

/HVSRUWHOOHVGHOHVFROXPQHVHVFROăORFDUDQGHWDOPDQHUDTXHHVYHJLQIURQWDOPHQWHQHO

O·DQQH[3OjQROV

VHQWLWGHODFLUFXODFLyGHOVYHKLFOHVGHOFDUUHUSHUPLOORUDUOHVWDVTXHVGHPDQWHQLPHQW

&DO FRPSOLU ULJRURVDPHQW DPE O·REOLJDFLy GH O·HTXLSRWHQFLDOLWDW SHU WRWV HOV HOHPHQWV
PHWjOăOLFV GH PRELOLDUL XUEj VLWXDWV D PHQ\V GH  PHWUHV GHO SXQW GH OOXP SDSHUHUHV
WDQTXHVEDUDQHVHWF VHJRQV,7&%7GHO5(%7·
7DPEpFDOJDUDQWLUHQWRWVHOVFDVRVTXHHOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyTXHXQHL[HOIDQDODPE
OD [DU[D GH WHUUHV R O·HOqFWURGH VLJXL GH FDEOH XQLSRODU DwOODW GH WHQVLy DVVLJQDGD
9 DPE UHFREULPHQW GH FRORU YHUGJURF L VHFFLy PtQLPD GH  PP GH FRXUH
VHJRQVV·HVWDEOHL[DO5(%7,7&%7SXQW9HXUHGHWDOO$DO·DQQH[3OjQROV
/·DUTXHWDGHOTXDGUHGHFRPDQGDPHQWV·KDGHFROăORFDUDOPHQ\VDPHWUHDOGDYDQWGHO
TXDGUHSHUWDOTXHHOVRSHUDULVTXHKLWUHEDOOLQQRKRIDFLQVREUHODWDSDPHWjOăOLFD

1XPHUDFLyGHOVSXQWVGHOOXP
1XPHUDFLyGHOVSXQWVGHOOXP
/HV FROXPQHV L EUDoRV V·KDQ GH QXPHUDU G·DFRUG DPEHOV FULWHULV YLJHQWV GHOV 6HUYHLV
7qFQLFV GH 0DQWHQLPHQW G·,QVWDOăODFLRQV $TXHVWD QXPHUDFLy VREUH HO WHUUHQ\ KD GH
FRLQFLGLUDPEO·HVSHFLILFDGDDOVSOjQROVGHODGRFXPHQWDFLySUHVHQWDGD
(O VLVWHPD GH QXPHUDFLy DPE HWLTXHWHV DGKHVLYHV TXH V·XWLOLW]D FRPSOHL[ DPE OHV
SUHPLVVHVIRQDPHQWDOVGHODQXPHUDFLy


)DFLOLWDWHQODOHFWXUDGHOVQ~PHURV



'XUDELOLWDW 5HVLVWqQFLD GH O·HWLTXHWD D OHV FRQGLFLRQV DWPRVIqULTXHV D
DFWXDFLRQV YDQGjOLTXHV L D UXSWXUHV SHU RSHUDFLRQV HQ OHV TXH HO VXSRUW



VHUYHL[LSHUIXQFLRQVDOLHQHVDO·HQOOXPHQDW SDQFDUWHVVHQ\DOLW]DFLyHWF 


)DFLOLWDWHQODGLVSRQLELOLWDWGHOVQ~PHURV1~PHURVTXHHVSXJXLQFRPSRVDU
LFROăORFDUGHIRUPDLQVWDQWjQLDHQHOPRPHQWTXHVLJXLQHFHVVDUL

3jJ

3jJ









$TXHVWV Q~PHURV KDXUDQ GH VHU GH PDWHULDO SOjVWLFJDUDQWLWV SHO IDEULFDQW GXUDQW XQ

 //80(1(5(6
//80(1(5(6

PtQLPGHDQ\VLV·KDQG·DGKHULUDOVXSRUWDXQDDOoDGDGHPHWUHVG·DOoDGDSHO

/HV OOXPHQHUHV KDQ G·LQFRUSRUDU HO FHUWLILFDW G·)+6 SHU JDUDQWLU HO VHX FRPSRUWDPHQW

TXHIDDEjFXOVLFROXPQHV

DQWLFRQWDPLQDQW L HO VHX UHQGLPHQW 4XHGD SURKLELGD OD XWLOLW]DFLy GH OOXPHQHUHV TXH QR

3HUQXPHUDUHOVSXQWVGHOOXPVLWXDWVVREUHEUDoRVHOQ~PHURHVFROăORFDUjVREUHXQD

FRPSOHL[LQ DPE OHV QRUPHV DQWLFRQWDPLQDFLy OXPtQLFD YHXUH UHIHUqQFLD D 5((,(( 

SODTXHWDTXHHVIL[DDODSDUHWDXQVPHWUHVG·DOoDGDLHOPpVDSURSSRVVLEOHGHOD

5HVXPLGDPHQWHO)+6LQWDOăODWQRVREUHSDVVDUjHOVVHJHQWVYDORUV

YHUWLFDOGHOSXQWGHOOXPLGHODFDL[DGHGHULYDFLyREpDODPDWHL[DFDL[DGHSURWHFFLy

•

=RQHV()+6LQVW 

VHPSUHTXHOHVGLPHQVLRQVGHODFDL[DKRSHUPHWLQ

•

=RQHV()+6LQVW 

/DQXPHUDFLyPLWMDQoDQWQ~PHURVDGKHVLXVSHUPHWTXHTXDOVHYROSHUVRQDTXHGHWHFWL

•

=RQHV()+6LQVW 

•

=RQHV()+6LQVW 

XQ SUREOHPD HQ XQ SXQW GH OOXP SXJXL FRPXQLFDU GH IRUPD FODUD L XQtYRFD HO SXQW
DIHFWDWHYLWDQWOHVKDELWXDOVFRQIXVLRQVTXHUHSUHVHQWHQXQLQFUHPHQWHQHOVFRVWRVGH
UHSDUDFLyLXQDPDODLPDWJHGHO6HUYHL


6·XWLOLW]DUDQ OHV OOXPLQjULHV TXH SHUPHWLQ XQ PLOORU IDFWRU G·XWLOLW]DFLy FRPSOLQW DPE OD

$%²
$%²


UHVWDGHSDUjPHWUHVOXPtQLFVDHIHFWHVG·DFRQVHJXLUXQDLGzQLDRSWLPLW]DFLyHQHUJqWLFD$
PRGHJHQqULFFDOGUjTXHFRPSOHL[LQHOVVHJHQWVSXQWV



5HIHUqQFLD4XDGUH
5HIHUqQFLD4XDGUH
5HIHUqQFLD4XDGUH

•

&DUFDVVDG·DOXPLQLSUHIHUHQWPHQWG·LQMHFFLy

•

(OFRQMXQWzSWLFKDGHGLVSRVDUGHPtQLP,3HQFROXPQHVILQVDPHWUHVLLJXDOR
VXSHULRUD,3HQFROXPQHVGHPDMRUDOoDGD

9LQGUjGRQDGDSHO6HUYHLGH0DQWHQLPHQW
9LQGUjGRQDGDSHO6HUYHLGH
0DQWHQLPHQW 

•









6RUWLGDRFLUFXLW
6RUWLGDRFLUFXLW
6RUWLGDRFLUFXLW





1~P
1~P3XQWGHOOXP
1~P3XQWGHOOXP
3XQWGHOOXP

/DFXEHWDKDGHVHUGHYLGUHSODWUHPSDWROHQWLFXODUDPEHOHYDWIDFWRU,.(QFDS
FDVV·DFFHSWDUjFDSWLSXVGHPDWHULDOSOjVWLF

3HUDODVHYDHOHFFLyHVWLQGUjHQFRQVLGHUDFLy
4XDGUHGHEDVDPHQWV
4XDGUHGHEDVDPHQWV

(OVEDVDPHQWVGHOHVFROXPQHVKDXUDQGHJXDUGDUOHVVHJHQWVGLPHQVLRQVPtQLPHV

•

HOqFWULFV
•

HQIXQFLyGHO·DOoDGDGHODFROXPQD

/D VHYD UHVLVWqQFLD FRQWUD OD KXPLWDW SROV DWPRVIqULFD HIHFWHV PHFjQLFV L
/DVHYDSURWHFFLyDOVDJHQWVDWPRVIqULFVJDUDQWLQWGHIjEULFDODVHYDGXUDGDSHUXQ
SHUtRGHPtQLPGHDQ\V


$OWXUDSXQWOOXP P 












3HUQV

'LPHQVLRQVIRQDPHQW
PP 
/ODUJ











$PSOH











)RQV













•

'LjPHWUH
PP 

/RQJ PP 

UHSRVLFLyGHODOjPSDGDLUHVWDG·DFFHVRULV




+DQ GH VHU IjFLOV GH PXQWDU GHVPXQWDU QHWHMDU L DVVHJXUDU XQD FzPRGD L IjFLO

•



+D GH YHQLU GH IjEULFD DPE O·HTXLS DX[LOLDU G·HQFHVD PXQWDW DPE DUUHQFDGRU L
FRQGHQVDGRULQGHSHQGHQWV QRHQHTXLSFRPSDFWH 



•



/HVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVLIRWRPqWULTXHVKDQGHVHUOHVzSWLPHVSHUDO
PLOORUDSURILWDPHQWGHOIOX[OOXPLQyVGHOHVOjPSDGHVDXWLOLW]DUWHQLQWHQFRPSWHOD



JHRPHWULDLHVWqWLFDGHOD]RQDDLOăOXPLQDU



3jJ

3jJ







•



/DVHYDFDSDFLWDWSHUDGHVDOORWMDUODFDORUSURGXwGDSHOVGLYHUVRVHOHPHQWVGHOSXQW

3HUSURFHGLUDODFRQWUDFWDFLyGHODLQVWDOăODFLyHOSURPRWRUGXUjDWHUPHWRWVHOVWUjPLWV

GHOOXP

DPE OD FRPSDQ\LD VXEPLQLVWUDGRUD /·$MXQWDPHQW V·HQFDUUHJDUj GH GRQDU DO SURPRWRU

'HFDGDFRQMXQWVXSRUWOOXPLQjULDVHOHFFLRQDGDSHULQVWDOăODUHQXQFDUUHUHVIDUjXQDILW[D

DXWRULW]DFLyHVFULWDSHUSRGHUFRQWUDFWDUDOVHXQRPLHOSURPRWRUDO·KRUDGHIRUPDOLW]DUOD

DPEODSUHPLVVDGHTXHHOSXQWGHOOXP WLSXVDOWXUDOjPSDGDLSRWqQFLD VLJXLO·DGHTXDW

FRQWUDFWDFLy IDFLOLWDUj HO VHX FRPSWH GH FjUUHF GH OHV IDFWXUHV D OD FRPSDQ\LD

DO·HQWRUQDLOăOXPLQDU(VSULRULW]DXWLOLW]DUPDWHULDOMDSURYDWLOjPSDGHVG·DOWDHILFLqQFLD

VXEPLQLVWUDGRUD 8Q FRS VLJXLQ UHEXGHV OHV REUHV SHU SDUW GH O·$MXQWDPHQW DTXHVW

6LV·XWLOLW]HQQRXVGLVVHQ\VFDOGUjGLVSRVDUG·XQLQIRUPHIDYRUDEOHVRWDO·zSWLFDGHODVHYD

JHVWLRQDUj HO FDQYL GH FRPSWH G·DERQDPHQW GH OHV SzOLVVHV YLQFXODGHV D OHV REUHV HQ

H[SORWDFLy L PDQWHQLPHQW HQ EDVH D OHV SURYHV TXH UHDOLW]DUj HO 'HSDUWDPHQW GH

THVWLy

0DQWHQLPHQWL6XEPLQLVWUDPHQWV

/DWDULIDDFRQWUDFWDUVHUjVHPSUHOD1SHUSRWqQFLHVLQIHULRUVDN:(QFDVTXHHV

(VGHVDFRQVHOODODXWLOLW]DFLyGHSXQWVGHOOXPEDL[RVGHOWLSXVEDOLVVDRHQFDVWDWVDWHUUD

VXSHUL DTXHVW YDORU VHUDQ HOV 6HUYHLV 7qFQLFV 'HSDUWDPHQW GH 0DQWHQLPHQW L

SHUHYLWDUO·HIHFWHGHOYDQGDOLVPHVREUHOHVLQVWDOăODFLRQV(QFDVTXHVLJXLLPSUHVFLQGLEOH

6XEPLQLVWUDPHQWVTXLGHFLGLUjODWDULIDDFRQWUDFWDU(QFDVFRQWUDULHOSURPRWRUKDXUjGH

SH OtQLHV DOWD WHQVLy HQ ]RQD G·DIHFWDFLy  OD VHYD LPSODQWDFLy OD LQVWDOăODFLy HOqFWULFD HV

UHDOLW]DUHOVWUjPLWVRSRUWXQVSHUUHDOLW]DUODQRYDFRQWUDFWDFLyVHJRQVHOVFULWHULVGHILQLWV

IDUj DPE OtQLD WRWDOPHQW LQGHSHQGHQW L SURWHJLGD GH OD UHVWD GH SXQWV GH OOXP GHV GHO



FHQWUHGHFRPDQGDPHQW

 62%5(/·µ$6%8,/7µ'(),'·2%5$
62%5(/·µ$6%8,/7µ'(),'·2%5$

(OVWLSXVGHOjPSDGDDXWLOLW]DUVyQHOVVHJHQWV

/·µDV
DV EXLOWµ
EXLOW GH IL G·REUD KD G·LQFRUSRUDU D PpV GHOV FHUWLILFDWV GH FRQIRUPLWDW HOV

•

&DUUHUV96$3SRWqQFLDPj[LPDGH:

•

3ODFHVL]RQHVSHDWRQDOV96$3+0FHUjPLFVL/('SRWqQFLDPj[LPD:

•

&ROXPQHVPXOWLIRFDOV96$3L+0FHUjPLFVSRWqQFLDPj[LPD:

•

9DSRUGHPHUFXULSURKLELW

GRFXPHQWV GH OHJDOLW]DFLy GH O·(,& 0RGHOV (/(&  L (/(&  &HUWLILFDWV G·,QVWDOăODFLy L
&RQWUDFWH GH 0DQWHQLPHQW SUHFHSWLX  L OHV GDGHV GH OD LQVWDOăODFLy WRWD OD LQIRUPDFLy
UHODWLYDDOVVXSRUWVLOOXPLQjULHVWDOVFRPSOjQROVIRWRJUDILHVLUHIHUqQFLHVWqFQLTXHVLGH

&DO TXH OD WLSRORJLD GH O·HQOOXPHQDW VLJXL FRPSDWLEOH DPE O·DUEUDW H[LVWHQW L IXWXU
UHVSHFWDQWOHVVHJHQWVGLVWjQFLHVPtQLPHVDPEHOVDUEUHV
•

9LDOVPHWUHVHQWUHFROXPQDLWURQFG·DUEUHV

•

3ODFHVL]RQHVYHUGHVPHWUHVHQWUHFROXPQDLWURQFG·DUEUHV

VXEPLQLVWUDGRUV

3HUWDOGHVHUUHEXGHVDPEWRWDOVJDUDQWLHVLSUHYLDDVVXPLUHOPDQWHQLPHQWSHOV6HUYHLV
7qFQLFV G·$686  OD LQVWDOăODFLy KDXUj GH UHVWDU HQ IXQFLRQDPHQW GXUDQW XQ PtQLP GH 

(OV SXQWV GH OOXP KDQ G·pVVHU IjFLOPHQW DFFHVVLEOHV SHOV YHKLFOHV GH PDQWHQLPHQW
IXUJRQHWDFDPLySORPDLYHKLFOHDPEFLVWHOOD LKDG·H[LVWLUXQDVHFFLyPtQLPDGHSDVGH

GLHVDPEWRWVHOVFRPSRQHQWVRSHUDWLXV OjPSDGHVUHJXODFLyUHOORWJHDVWURQzPLF 

 $11(;,
$11(;,Ì1'(;'(3/12/6
Ì1'(;'(3/12/6
3/12/6

PHWUHVG·DPSODGDLQRWHQLUJUDRQV

•

3OjQROFODXGHWDOOV

•

'HWDOOV$L$

•

'HWDOOV$L$

•

'HWDOOV$L$

GHO SDJDPHQW GHOV GUHWV G·HVFRPHVD HOqFWULFD D )(&6$(1'(6$ L SHU OD UHDOLW]DFLy GH OD

•

'HWDOOFLUFXLWGHSRWqQFLDTXDGUHILQVDWUHVVRUWLGHV

PDWHL[D

•

&URTXLVTXDGUHHQOOXPHQDWILQVDWUHVVRUWLGHV

•

(VTXHPDVLVWHPDGHWHOHJHVWLyTXDGUHILQVDWUHVVRUWLGHV

 (6&20(6$,/(*$/,7=$&,Ð
(6&20(6$,/(*$/,7=$&,Ð
/HV LQVWDOăODFLRQV V·KDQ G·HQWUHJDU FRUUHFWDPHQW OHJDOLW]DGHV D SDUWLU G·XQ QRX TXDGUH GH
FRPDQGDPHQWLGHJXGDPHQWFRQWUDFWDGHV/DGRFXPHQWDFLyDSRUWDGDLQFORXUjMXVWLILFDQW

3jJ

3jJ







•

'HWDOOFLUFXLWGHSRWqQFLDTXDGUHILQVDTXDWUHVRUWLGHV

•

&URTXLVTXDGUHHQOOXPHQDWILQVDTXDWUHVRUWLGHV

•

(VTXHPDVLVWHPDGHWHOHJHVWLyTXDGUHILQVDTXDWUHVRUWLGHV

•

6LVWHPDEjVLFLQVWDOăODFLyHQOOXPHQDWLDPLGDPHQWV








$11(;,²
$11(;,²3/12/6
3/12/6
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 $11(;,,²
11(;,, ²5(/$&,Ð'(3$57,'(63(5$0,'$0(176,167$/ă/$&,216(1//80(1$7
5(/$&,Ð'(3$57,'(63(5$0,'$0(176,167$/ă/$&,216(1//80(1$7
(;7(5,25
(;7(5,25
•

(6&20(6$(/Ë&75,&$

•

6(59(,6(;,67(176

•

48$'5('(&21752/

•

;$5;$'(7(55(6

•

&$1$/,7=$&,216

•

&21'8&7256

•

&2/801(6,%5$d26

•

//80,15,(6

•

/(*$/,7=$&,Ð
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$11(;,,²
$11(;,,²$0,'$0(176
$0,'$0(176


$11(;,,²
$11(;,,²5(/$&,Ð'(3$57,'(63(5$0,'$0(176,167$/ă/$&,216(1//80(1$7
5(/$&,Ð'(3$57,'(63(5$0,'$0(176,167$/ă/$&,216(1//80(1$7
(;7(5,25
(;7(5,25

(6&20(6$(/Ë&75,&$
(6&20(6$(/Ë&75,&$

 3DUWLGD DOoDGD D MXVWLILFDU SHU DOD IRUPDFLy G HVFRPHVD HOqFWULFD SHU D TXDGUH G HQOOXPHQDW
S~EOLFLQFORVRVGUHWVG HVFRPHVDVHJRQVHVWXGLSUHVVXSRVWGHODFRPSDQ\LDVXEPLQLVWUDGRUD
)(&6$(1'(6$
• 8QLWDWG·REUDX


6(59(,6(;,67(176
6(59(,6(;,67(176

 3DUWLGD DOoDGD D MXVWLILFDU SHU D OD UHSDUDFLy GH OHV LQVWDOăODFLRQV H[LVWHQWV DIHFWDGHV SHU OHV
REUHVGHFDQDOLW]DFLyLRGHVPXQWDWJHGHOSDYLPHQWGHO·REUDQRYD
• 8QLWDWG·REUDX

 3DUWLGD DOoDGD GH FREUDPHQW tQWHJUH SHU OD GHVFRQQH[Ly L FRQQH[Ly GH OtQLHV G·HQOOXPHQDW
S~EOLFH[LVWHQWV
• 8QLWDWG·REUDX


48$'5('(&21752/
48$'5('(&21752/

 2SFLy&,7, 3HUDGRVVDUDIDoDQHV 
• 6XEPLQLVWUDPHQW FROăORFDFLy L FRQQH[LRQDW GH FHQWUH GH FRPDQGDPHQW WLSXV $MXQWDPHQW
GH 5XEt GH OD PDUFD $5(/6$ FRQVWLWXwW SHU DUPDUL G·DFHU JDOYDQLW]DW PRGHO &,7,
SUHSDUDWSHUDVLVFLUFXwWVGHVRUWLGDFRQWDFWRUSHUDFFLRQDPHQWGHGREOHQLYHOOGHWHQVLy
SURWHFFLy FRQWUD VREUHWHQVLRQV SHUPDQHQWV L WUDQVLWzULHV GLIHUHQFLDOV UHDUPDEOHV PzGXO
GH WHOHJHVWLy 85%,/8; EDQFDGD G·DFHU LQR[LGDEOH L HTXLSV FRPSDFWHV GH SURWHFFLy OOXP
LQWHULRULEDVHHQGROOVFKXFNR$SHUDXQDSRWqQFLDGHFRQWUDFWDFLyGHILQVDN:
• 8QLWDWG·REUDX

 2SFLy0212/,7 3HUFROăORFDUDwOODW 
• 6XEPLQLVWUDPHQW FROăORFDFLy L FRQQH[LRQDW GH FHQWUH GH FRPDQGDPHQW WLSXV $MXQWDPHQW
GH 5XEt GH OD PDUFD $5(/6$ FRQVWLWXwW SHU DUPDUL G·DFHU JDOYDQLW]DW PRGHO 0212/,7
SUHSDUDWSHUDVLVFLUFXwWVGHVRUWLGDFRQWDFWRUSHUDFFLRQDPHQWGHGREOHQLYHOOGHWHQVLy
SURWHFFLy FRQWUD VREUHWHQVLRQV SHUPDQHQWV L WUDQVLWzULHV GLIHUHQFLDOV UHDUPDEOHV PzGXO
GH WHOHJHVWLy 85%,/8; EDQFDGD G·DFHU LQR[LGDEOH L HTXLSV FRPSDFWHV GH SURWHFFLy OOXP
LQWHULRULEDVHHQGROOVFKXFNR$SHUDXQDSRWqQFLDGHFRQWUDFWDFLyGHILQVDN:
• 8QLWDWG·REUDX


;$5;$'(7(55(6
$5;$'(7(55(6

 &RQGXFWRU GH FRXUH QX XQLSRODU GH VHFFLy [ PP PXQWDW VXSHUILFLDOPHQW HQ UDVD
G·HQOOXPHQDW
• 8QLWDWG·REUDP


3jJ

3jJ









 &RQGXFWRUGHFRXUHXQLSRODUGHVHFFLyPPDPEDwOODPHQW9DPEFRORUYHUGJURF
SHUFRQQH[LyGHFROXPQHVD[DU[DGHWHUUDJHQHUDO
• 8QLWDWG·REUDX

 3ODFD GH FRQQH[Ly D WHUUD G DFHU TXDGUDGD PDVVLVVD  GH VXSHUItFLH  P GH  PP GH
JUXL[LVRWHUUDGDHQSRVLFLyYHUWLFDO
• 8QLWDWG·REUDP


&$1$/,7=$&,216
&$1$/,7=$&,216

 3HULFyGH[[FPDPESDUHWVGHFPGHJUXL[GHIRUPLJy+03,LVROHUDGH
PDyFDODWVREUHOOLWGHVRUUD
• 8QLWDWG·REUDX

 3HULFyGH[[FPDPESDUHWVGHFPGHJUXL[GHIRUPLJy+03,LVROHUDGH
PDyFDODWVREUHOOLWGHVRUUD
• 8QLWDWG·REUDX

 %DVWLPHQWLWDSDSHUDSHULFyGHVHUYHLVGHIRVDG~FWLOGH[[PPLGHNJGHSHV
FROăORFDWDPEPRUWHUPL[WHODERUDWDO REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO
• 8QLWDWG·REUDX


 %DVWLPHQW L WDSD TXDGUDGD GH IRVD G~FWLO SHU D SHULFy GH VHUYHLV UHFRO]DGD SDV OOLXUH GH
[PPLFODVVH%VHJRQVQRUPD81((1FROăORFDWDPEPRUWHU
• 8QLWDWG·REUDX

 &LQWDGHVHQ\DOLW]DFLyGHFDQDOLW]DFLyHOqFWULFDSHUDFROăORFDUGLQVUDVDG·HVWHVDGHWXEV
• 8QLWDWG·REUDP

 7XEIOH[LEOHFRUUXJDWGHSROLHWLOqGHGREOHSDUHWGHPPGHGLjPHWUHQRPLQDOLPXQWDWFRP
D FDQDOLW]DFLy VRWHUUDGD SHU D FRQGXFFLy GH FRQGXFWRUV G·DOLPHQWDFLy GH FROXPQHV (V
FROăORFDUjXQFLUFXLWSHUWXELVH·QGHL[DUjXQGHUHVHUYDOOLXUH
• 8QLWDWG·REUDP


&21'8&7256
&21'8&7256

 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9WHWUDSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDW
HQWXE
• 8QLWDWG·REUDP

 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9ELSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDW
HQWXESHUDFRPDQGDPHQWGHO·DFFLRQDPHQWGHOGREOHQLYHOOGHWHQVLy
• 8QLWDWG·REUDP

 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9ELSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDWD
O·LQWHULRUGHOHVFROXPQHVSHUXQLyGHOHVOOXPLQjULHVDPEOHVFDL[HVGHGHULYDFLy
• 8QLWDWG·REUDP




 &RQGXFWRUGHFRXUHGHGHVLJQDFLy81(59.N9WHWUDSRODUGHVHFFLy[PPFROăORFDW
HQWXESHUDIRUPDFLyGHOtQLDJHQHUDOG·DOLPHQWDFLy
• 8QLWDWG·REUDP



&2/801(6,%5$d26
&2/801(6,%5$d26

 &ROXPQD GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH IRUPD WURQFRFzQLFD GH  P G DOojULD FRURQDPHQW
VHQVH SODWLQD DPE EDVH SODWLQD L SRUWD FROăORFDGD VREUH GDX GH IRUPLJy LQFORHQW SHUQV GH
VXEMHFFLy
• 8QLWDWG·REUDX

 &ROXPQD PXOWLSURMHFWRU GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH IRUPD FLOtQGULFD GH  P G DOojULD
FRURQDPHQWVHQVHSODWLQDDPEEDVHSODWLQDLSRUWHVFROăORFDGDVREUHGDXGHIRUPLJyLQFORHQW
SHUQVGHVXEMHFFLy
• 8QLWDWG·REUDX

 %UDo PXUDO GH IRUPD UHFWD GH WXE G DFHU JDOYDQLW]DW GH OODUJjULD  P IL[DW DPE SODWLQD L
FDUJROV
• 8QLWDWG·REUDX

 &DL[D HVWDQFD GH SURWHFFLy L GHULYDFLy SHU HQOOXPHQDW S~EOLF DPE HQYROYHQW IDEULFDGD HQ
SROLFDUERQDWLSURWHFFLyDSXQWGHOOXPPLWMDQoDQWFDUWXW[RVIXVLEOHVFLOtQGULFVGH[WLSXV7
,3LPDUFDW&(
• 8QLWDWG·REUDX

 &RQYHUVLyDHURVXEWHUUjQLDSHULQWHUFRQQH[Ly[DU[DVRWHUUDGDDPEOtQLDDqULDJUDSDGDDIDoDQD
DEDVHGHWXEFLOtQGULFG·DFHULQR[LGDEOHLPDQHJXHWWHUPRUHWUjFWLOVXSHULRU
• 8QLWDWG·REUDX

 (WLTXHWD G·LGHQWLILFDFLy GHO SXQW GH OOXP VHJRQV FULWHUL GH O·$MXQWDPHQW GH 5XEt GH PDWHULDO
SOjVWLFJDUDQWLDGHVHWDQ\VLFROăORFDGDVREUHODFROXPQDDPHWUHVG·DOoDGD
• 8QLWDWG·REUDX

 &ROODUHW GH IRUPLJy SHU EDVH GH FROXPQD G·DFHU XELFDGD HQ ]RQD GH SDUWHUUH VDXOy WHUUD R
VLPLODUGHGLPHQVLRQV[[[LJUXL[FHQWtPHWUHVVREUHHOSDYLPHQW
• 8QLWDWG·REUDX


//80,15,(6
//80,15,(6

 /OXPHQHUD GH YLDO DPEJUXS zSWLF ,3 UHIOHFWRU G·DOXPLQL DQRGLW]DWL GLIXVRU GH YLGUH DPE
OjPSDGDGH YDSRU GH VRGL D DOWD SUHVVLy GH : y  y   UHDFWjQFLD GH GREOH QLYHOO
FRQGHQVDGRULOjPSDGDLQFORVDLSUHXDOWDFREODGDDOVXSRUW
• 8QLWDWG·REUDX


 3URMHFWRUSHUDH[WHULRUVDPEUHIOHFWRUGHGLVWULEXFLyVHPLH[WHQVLYDDPEOjPSDGDGHYDSRUGH
VRGLDSUHVVLyDOWDGH:GHIRUPDFLUFXODUWDQFDWLPXQWDWDPEOLUDDPEJUXSzSWLF,3

3jJ

3jJ







UHIOHFWRU G·DOXPLQL DQRGLW]DW L GLIXVRU GH YLGUH UHDFWjQFLD GH GREOH QLYHOO FRQGHQVDGRU L
OjPSDGDLQFORVDLSUHXDOWDFREODGDDOVXSRUW
• 8QLWDWG·REUDX



/(*$/,7=$&,Ð
/(*$/,7=$&,Ð

 3DUWLGD DOoDGD D MXVWLILFDU SHOV WUHEDOOV GH OHJDOLW]DFLy GH OHV OtQLHV GHO TXDGUH G HQOOXPHQDW
S~EOLFGDYDQWHOGHSDUWDPHQWG LQG~VWULDGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DWRWDOPHQWDFDEDW
• 8QLWDWG·REUDX















3jJ
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CAPITOL 1. ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
F219FBA0

m

CODI
LY0Z1000

TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

1

17,45

17,45

Vorera 2

1

4,15

4,15

Vorera 3

1

2,10

2,10

TM12345

23,700
F2194XJ1

h

4,90

116,13

m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

F2194AK5

1

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,000

32,19

160,95

1,000

960,00

960,00

1,000

1.090,00

1.090,00

DESPLAÇAMENT MOBILIARI

Z123456

pa TRANSPORT DE MAQUINÀRIA

pa AJUDES I ELEMENTS AUXILIARS

Partida a justificar per possibles ajudes en aquest apartat no contemplades.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
Vorera 1

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

Desplaçament de mobiliari per a la realització dels treballs. Inclou el desplaçament de banc i senyalització existents (vial i parada d'autobusos).

Tall en paviment de mescla bituminosa i de formigó, de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Vorera 1

RESUM

7,45

TOTAL CAPITOL 1. ENDERROCS I TREBALLS PREVIS....................................................................................

7,45
7,450

15,75

117,34

123,130

7,32

901,31

260,000

0,59

153,40

60,160

6,92

416,31

180,100

5,86

1.055,39

8,570

8,14

69,76

168,200

1,87

314,53

63,640

2,13

135,55

5.490,67

m2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT FORMIGÓ

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

F22113L2

Vorera 2

1

110,35

110,35

Vorera 3

3

4,26

12,78

m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió. Inclou l'arrencada de l'arbrat existent i / o trasplantament / càrrega de residus generadors sobre camió.
1

F221D6J2

260,00

260,00

m3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.

F2213422

Vorera 1

1

7,45

0,30

2,24

Vorera 2

1

175,60

0,30

52,68

Vorera 3

1

17,46

0,30

5,24

m3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
1

E222142A

180,10

1,00

180,10

m3 EXCAVACIO DE FONAMENTACIO

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.

F2241010

Riostres

4

2,40

0,40

0,70

2,69

Mur gàbies

1

5,48

1,00

0,60

3,29

Mur gàbies

1

4,32

1,00

0,60

2,59

m2 ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.

E225277A

m3 REPÀS I PICONATGE DE SÒL

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM.
Vorera 1

1

7,45

0,25

1,86

Vorera 2

1

175,60

0,25

43,90

Vorera 3

1

17,46

0,25

4,37

Murs gàbies

1

9,80

0,25

2,45

Escala i rigola

1

44,25

0,25

11,06

5 de may o de 2017
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 2. ESTRUCTURA
F31DD100

m2 ENCOFRAT DE RASES I POUS

F921201F

2,40

0,70

13,44

Vorera 1

1

7,45

0,25

1,86

8

0,70

0,70

3,92

Vorera 2

1

175,60

0,25

43,90

Vorera 3

1

17,46

0,25

4,37

25,56

443,72

m2 ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES

Llosa d'escala

F9365G51

14,75

0,30

8,85

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

2

2,40

0,30

1,44

Vorera 1

1

7,45

0,15

1,12

Vorera 2

1

175,60

0,15

26,34

Vorera 3

1

17,46

0,15

2,62

48,18

495,77

m3 BASE DE FORMIGÓ

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
Llosa escala

1

35,40

35,40

Riostres escala

1

2,88

2,88

F9E1111G

94,73

3.626,26

Vorera 1

1

7,45

7,45

Vorera 2

1

175,60

175,60

Llosa de formigó armat amb formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou l'acabat reglejat per a la llosa de la vorera.

Vorera 3

1

17,46

17,46

1

35,40

0,20

F97422EA

166,94

1.181,94

Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades
1

7,20

0,40

0,60

1.422,69

30,080

94,73

2.849,48

200,510

41,09

8.238,96

29,500

53,81

1.587,40

82,000

98,42

8.070,44

68,000

11,09

754,12

68,000

4,34

295,12

RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT

u

2

14,75

29,50

ESGLAÓ PREFABRICAT

Esglaó prefabricat monolitic tipus superstep de Breinco o similar. Color Blanc. Mides 120x40x15cm.
Inclou carga i transport a obra i part proporcional de material de replé necessari per a la correcta
col·locació.

1,73
147,10

m

Rigola escala

Z234567

1,730
F3J1211C

28,38

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.

7,08

m3 FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT (RIOSTRES)

Riostres escala

50,130

m2 PAVIMENT DE PANOT

m3 LLOSA DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT

7,080
13512C30

IMPORT

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de morter, col·locat amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou franjas de paviments tàctils
direccionals i de botons. Segons documentació gráfica adjunta.
38,280

Llosa escala

PREU

m3 BASE DE FORMIGÓ

2

10,290

135C55B0

QUANTITAT

m3 SUBBASE DE TOT--U

8

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi.

F9365G51

PARCIALS

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.

17,360
E4DCAD00

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAPITOL 3. PAVIMENTS

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments.
Riostres d'escala

RESUM

254,48

m3 ESTRUCTURA DE GABIONS
M21BU040

Estructura de gabions, amb peces d'3x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada.

m² ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS

Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat.

17,650

150,31

TOTAL CAPITOL 2. ESTRUCTURA........................................................................................................................

2.652,97

8

4,00

32,00

9

4,00

36,00

5.670,45
FBA24112

m

PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura de
dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P-35).
8

4,00

32,00

9

4,00

36,00

TOTAL CAPITOL 3. PAVIMENTS ...........................................................................................................................

5 de may o de 2017
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 4. SANEJAMENT
F9WZV010

u

DESMUNTATGES

F2225632

115,14

F227A00F

76,19

BASTIMENT I TAPA QUADRADA

F228A30F

u

68,33

u

FDGZU010

1,000

1.302,02

1.302,02

1,000

303,36

303,36

FG22TH1K

CAIXA PER A EMBORNAL

FG380907

110,76

m

18,000

12,70

228,60

35,000

0,34

11,90

35,000

3,21

112,35

35,000

11,66

408,10

1,000

25,14

25,14

1,000

189,97

189,97

35,000

6,43

225,05

10,000

2,14

21,40

2,000

139,65

279,30

BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC

m

TUB CORBABLE

m

CONDUCTOR DE COURE

221,52

BASTIMENT I REXA

FGD1122E

u

PIQUETA DE CONNEXIÓ

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
2,000

m

62,26

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.

Bastiment i reixa tipus bcn 1, de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament
superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada.

FD7JJ186

2,83

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

CONNEXIÒ DE CLAVEGUERO

2,000
u

22,000

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

FD1BS010

481,78

68,33

Connexiò de claveguero a col-lector.

FD5J6F0E

18,53

m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

NOU POU DE REGISTRE

Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124.

FD1ZV015

26,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
1,000

u

IMPORT

m2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL

76,19

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

2DB18425

PREU

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM.
1,000

u

QUANTITAT

m3 EXCAVACIÓ DE RASA

115,14

PERICÓ DE REGISTRE

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

FDKZFA36

PARCIALS

Partida a justificar. Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
1,000

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAPITOL 5. ENLLUMENAT

Desmuntatge de pericó existent. Inclou p.p de mitjans auxiliars i transport de residus a gestor de residus.

FDK262D8

RESUM

94,37

188,74

CLAVEGUERA

FCONEX

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.

pa CONNEXIÓ A INSTAL.LACIÓ EXISTENT

Connexió a instal.lació existent.

FG319564
9,000

23,60

TOTAL CAPITOL 4. SANEJAMENT........................................................................................................................

m

CABLE AMB CONDUCTOR 4x10 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.

212,40

2.487,70
FG319534

m

CABLE AMB CONDUCTOR 4x2,5 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.

FDK282G9

u

PERICÓ DE REGISTRE

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

FDKZ3174

u

BASTIMENT I TAPA

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter.
5 de may o de 2017
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CODI

FETIQU

RESUM

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,000

66,31

132,62

CODI

2,000
u

2,75

54,72

FR3P2212

RETIRADA DE SUPORT DE FUSTA

u

168,200

1,01

169,88

1,000

2.400,00

2.400,00

16,820

42,33

711,99

168,200

4,62

777,08

MANTENIMENT

m3 TERRA VEGETAL

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.

2,000

127,82

255,64

30,000

1,78

53,40

1,000

850,00

850,00

1,000

274,02

274,02

1,000

827,11

827,11

3,000

125,08

375,24

2,000

285,49

570,98

RETIRADA DE CABLEJAT

Retirada de cablejat per alimentació de punt de llum existent a C-1413, inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per al seu correcte desmuntatge en condicions de seguretat. Inclou trasllat de cablejat a magatzem de la brigada d'obres.

FDESPLL

u

109,44

FRI34451
m

IMPORT

Manteniment de la vegetació plantada durant un terminy d'un any.

Retirada de suport de fusta (pal) existent per a alimentació aerea de punt de llum existent a C-1413,
inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per al seu correcte desmuntatge en
condicions de seguretat. Inclu o transport a abocador (inclòs pagament de taxes) o a magatzem de la
brigada d'obres.

FRETCA

PREU

5,50
FR723344

2,000
u

QUANTITAT

m2 HIDROSEMBRA

COLLARET DE FORMIGÓ

Collaret de formigó per base de columna d'acer ubicada en zona de parterre, sauló, terra o similar,
gruix 15 centímetres sobre el paviment.

FRETPA

PARCIALS

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2.

Etiqueta d'identificació del punt de llum, segons Plec de prescripcions tècniques d'instal.lacions d'enllumenat de l'Ajuntament de Rubí, de material plàstic, garantia de set anys i col·locada sobre la columna a 2,50 metres d'alçada.

FCOLL

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

CAPITOL 6. JARDINERIA
FR721AK0

ETIQUETA D'IDENTIFICACIÓ

RESUM

m2 REVESTIMENT DE TALÚS

Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.

TOTAL CAPITOL 6. JARDINERIA..........................................................................................................................

4.058,95

DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM

Desplaçament de punt de llum existent en C-1413, inclou tasques de desconnexió a la xarxa existent, desmuntatge i muntatge de bàcul i lluminària, connexió a nova instal.lació elèctrica. Inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per a la seva execució en condicions de seguretat.

FBRAÇ01

u

BRAÇ DE ACER

Subminitrament i instal.lació de braç d'acer galvanitzat a una alçada de 5m, en bàcul existent a ctra.
Sabadell, tot inclòs per a la correcta execució de la partida.

FHM1VN22

u

COLUMNA DE PLANXA D'ACER

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 11 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.

FHN63AC4

u

PUNT DE LLUM

Col.locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10m d'alçària com a màxim, col.locats amb fixacions mecàniques.

FHQ3V964

u

PROJECTOR PER A EXTERIORS

Projector per a exterior amb reflector de distribució semiintensiva. amb làmpada de led de 100W de
forma rectabgular, tancat amb allotjament per a equip i muntat amb lira.

TOTAL CAPITOL 5. ENLLUMENAT........................................................................................................................

5 de may o de 2017

5.499,80
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 7. MOBILIARI URBÀ
FBB21AAM

m

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,000

61,14

244,56

4,000

71,89

287,56

4,000

80,20

320,80

4,000

58,50

234,00

CAPITOL 8. SENYALITZACIÓ

BARANA

FBBZ1140

Subministrament i col·locació de barana formada per barres d'acer galvanitzat soldat tal i com es descriu en els plànols, de un metre d'alçada, amb doble passamans de tub rodò i fixades amb tacs a los
esglaons. Inlou p.p de passamá abatible segons documentació gráfica.Tot inclòs.
2

14,60

29,20

1

6,70

6,70

u

SUPORT DE SENYAL

Subministrament i instal.lació de suport secció circular tub d'acer galvanitzat de 60mm de diàmentre i
2mm de gruix, alçada 4m, formigonat.

FBB12252

35,900

100,09

TOTAL CAPITOL 7. MOBILIARI URBÀ.................................................................................................................

u

SENYALITZACIÓ CIRCULAR

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.

3.593,23

2.922,63
FBB1B121

u

SENYALITZACIÓ TRIANGULAR

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

FBB3B620

u

SENYALITZACIÓ COMPLEMENTARIA

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal.

TOTAL CAPITOL 8. SENYALITZACIÓ...................................................................................................................

5 de may o de 2017

Pàgina

9

5 de may o de 2017

1.086,92

Pàgina

10

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PI37. CONNEXIÓ CTRA. SABADELL AMB C-1413

PI37. CONNEXIÓ CTRA. SABADELL AMB C-1413

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

CODI

CAPITOL 9. SEGURETAT I SALUT
E25JR05

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

1.730,00

1.730,00

CAPITOL 10. IMPREVISTOS GENERALS

ud SEGURETAT I SALUT

Z9999

Subministrament, col·locació i manteniment d'elements de seguretat individual i col·lectiva i equips d'higiene, per la durada de tota l'obra i en compliment de la normativa vigent. Inclou la delimitació durant tota l'obra amb barrera tipus NewJersey i senyalització peatonal en cumpliment de la normativa
vigent. Tot segons documentació gráfica.

pa IMPREVISTOS GENERALS

Partida a justificar. Imprevistos en apartats no contemplats en pressupost

TOTAL CAPITOL 10. IMPREVISTOS GENERALS................................................................................................
1,000

2.140,00

TOTAL CAPITOL 9. SEGURETAT I SALUT...........................................................................................................

5 de may o de 2017

RESUM

1.730,00

2.140,00

2.140,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
PI37. CONNEXIÓ CTRA. SABADELL AMB C-1413
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

293,280

20,78

6.094,36

293,280

17,34

5.085,48

CAPITOL 11. GESTIÓ DE RESIDUS
F2R540H0

m3 TRANSPORT DE RESIDUS

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.

F2RA71H1

Ex cav ació caix a de pav iment

1

66,17

66,17

Ex cav ació per a rebaix

1

198,11

198,11

Ex cav ació per a fonamentació

1

9,42

9,42

Demolició de pav iments

1

19,58

19,58

m3 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Ex cav ació caix a de pav iment

1

66,17

66,17

Ex cav ació per a rebaix

1

198,11

198,11

Ex cav ació per a fonamentació

1

9,42

9,42

Demolició de pav iments

1

19,58

19,58

5 de may o de 2017

TOTAL CAPITOL 11. GESTIÓ DE RESIDUS.........................................................................................................

10.840,32

TOTAL......................................................................................................................................................................

65.145,65
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 1. ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
F219FBA0

m

CODI

4,90

F31DD100

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

ENCOFRAT DE RASES I POUS

m2

ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT FORMIGÓ

m3

BASE DE FORMIGÓ

NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

0,59

135C55B0

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou l'arrencada de l'arbrat existent i / o trasplantament / càrrega de residus generadors sobre
camió.
m3

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

13512C30

EXCAVACIÓ PER A REBAIX

m3

FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT (RIOSTRES)

5,86

CENT QUARANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS
F3J1211C

CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
m3

EXCAVACIO DE FONAMENTACIO

8,14

ESTRUCTURA DE GABIONS

150,31

CENT CINQUANTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
m2

m3

Estructura de gabions, amb peces d'3x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada.

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
F2241010

147,10

Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
E222142A

166,94

CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
m3

LLOSA DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT

6,92

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
F2213422

m3

Llosa de formigó armat amb formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou l'acabat reglejat per a la llosa de la vorera.

ZERO EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
F221D6J2

94,73

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

7,32

SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
m2

48,18

QUARANTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
F9365G51

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
F22113L2

25,56

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi.

15,75

QUINZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
m2

m2

VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
E4DCAD00

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
F2194AK5

PREU

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments.

QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
m2

RESUM

CAPITOL 2. ESTRUCTURA

TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

Tall en paviment de mescla bituminosa i de formigó, de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
F2194XJ1

UD

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS

1,87

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
E225277A

m3

REPÀS I PICONATGE DE SÒL

2,13

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM.
DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
LY0Z1000

h

DESPLAÇAMENT MOBILIARI

32,19

Desplaçament de mobiliari per a la realització dels treballs. Inclou el desplaçament de banc i senyalització existents (vial i parada d'autobusos).
TRENTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
TM12345

pa

TRANSPORT DE MAQUINÀRIA

Z123456

pa

AJUDES I ELEMENTS AUXILIARS

960,00

NOU-CENTS SEIXANTA EUROS
1.090,00

Partida a justificar per possibles ajudes en aquest apartat no contemplades.
MIL NORANTA EUROS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 3. PAVIMENTS
F921201F

m3

CODI

28,38

F9WZV010

BASE DE FORMIGÓ

DESMUNTATGES

PAVIMENT DE PANOT

u

PERICÓ DE REGISTRE

SETANTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

41,09
FDKZFA36

u

BASTIMENT I TAPA QUADRADA

SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT

53,81

2DB18425

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
u

ESGLAÓ PREFABRICAT

98,42

Esglaó prefabricat monolitic tipus superstep de Breinco o similar. Color Blanc. Mides
120x40x15cm. Inclou carga i transport a obra i part proporcional de material de replé necessari
per a la correcta col·locació.
m²

NOU POU DE REGISTRE

ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS

u

CONNEXIÒ DE CLAVEGUERO

11,09

TRES-CENTS TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
FD5J6F0E

ONZE EUROS amb NOU CÈNTIMS
m

303,36

Connexiò de claveguero a col-lector.

Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat.
FBA24112

1.302,02

MIL TRES-CENTS DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS
FD1ZV015

NORANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
M21BU040

u

Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm, paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN
124.

CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
Z234567

68,33

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

QUARANTA-UN EUROS amb NOU CÈNTIMS
m

76,19

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
morter, col·locat amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou franjas de paviments tàctils direccionals i de botons. Segons documentació gráfica adjunta.
F97422EA

115,14

CENT QUINZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
FDK262D8

NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS
m2

u

94,73

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

F9E1111G

PREU

Desmuntatge de pericó existent. Inclou p.p de mitjans auxiliars i transport de residus a gestor de
residus.

VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
m3

RESUM

CAPITOL 4. SANEJAMENT

SUBBASE DE TOT--U

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.
F9365G51

UD

PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS

u

CAIXA PER A EMBORNAL

110,76

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

4,34

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura de
dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P-35).

CENT DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
FD1BS010

QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

u

BASTIMENT I REXA

94,37

Bastiment i reixa tipus bcn 1, de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada.
NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
FD7JJ186

m

CLAVEGUERA

23,60

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa.
VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 5. ENLLUMENAT
F2225632

m3

EXCAVACIÓ DE RASA

CODI

UD

RESUM

FCOLL

u

COLLARET DE FORMIGÓ

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS

DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
m2

REPÀS I PICONATGE DE SÒL

2,83

FRETPA

DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
m3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

12,70

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM.
m

BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC

m

TUB CORBABLE

3,21

CONDUCTOR DE COURE

11,66

DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM

PIQUETA DE CONNEXIÓ

25,14

FHM1VN22

u

BRAÇ DE ACER

u

COLUMNA DE PLANXA D'ACER

VINT-I-CINC EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
pa

CONNEXIÓ A INSTAL.LACIÓ EXISTENT

189,97

Connexió a instal.lació existent.

m

CABLE AMB CONDUCTOR 4x10 mm2

6,43

PUNT DE LLUM

125,08

CENT VINT-I-CINC EUROS amb VUIT CÈNTIMS
FHQ3V964

u

PROJECTOR PER A EXTERIORS

285,49

Projector per a exterior amb reflector de distribució semiintensiva. amb làmpada de led de 100W
de forma rectabgular, tancat amb allotjament per a equip i muntat amb lira.

SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
m

u

Col.locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior,
d'entre 5 i 10m d'alçària com a màxim, col.locats amb fixacions mecàniques.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
FG319534

827,11

VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS amb ONZE CÈNTIMS
FHN63AC4

CENT VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS
FG319564

274,02

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 11 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
FCONEX

850,00

DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb DOS
CÈNTIMS

ONZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
u

u

Subminitrament i instal.lació de braç d'acer galvanitzat a una alçada de 5m, en bàcul existent a
ctra. Sabadell, tot inclòs per a la correcta execució de la partida.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.

FGD1122E

1,78

VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS
FBRAÇ01

TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
m

RETIRADA DE CABLEJAT

Desplaçament de punt de llum existent en C-1413, inclou tasques de desconnexió a la xarxa
existent, desmuntatge i muntatge de bàcul i lluminària, connexió a nova instal.lació elèctrica. Inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per a la seva execució en condicions de seguretat.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
FG380907

m

UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
FDESPLL

ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
FG22TH1K

127,82

Retirada de cablejat per alimentació de punt de llum existent a C-1413, inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per al seu correcte desmuntatge en condicions de seguretat. Inclou trasllat de cablejat a magatzem de la brigada d'obres.

0,34

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

RETIRADA DE SUPORT DE FUSTA

CENT VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
FRETCA

DOTZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
FDGZU010

u

Retirada de suport de fusta (pal) existent per a alimentació aerea de punt de llum existent a
C-1413, inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per al seu correcte desmuntatge en condicions de seguretat. Inclu o transport a abocador (inclòs pagament de taxes) o a
magatzem de la brigada d'obres.

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM.
F228A30F

54,72

Collaret de formigó per base de columna d'acer ubicada en zona de parterre, sauló, terra o similar, gruix 15 centímetres sobre el paviment.

18,53

Partida a justificar. Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
F227A00F

PREU

CABLE AMB CONDUCTOR 4x2,5 mm2

DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

2,14

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
FDK282G9

u

PERICÓ DE REGISTRE

139,65

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
CENT TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
FDKZ3174

u

BASTIMENT I TAPA

66,31

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter.
SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
FETIQU

u

ETIQUETA D'IDENTIFICACIÓ

2,75

Etiqueta d'identificació del punt de llum, segons Plec de prescripcions tècniques d'instal.lacions
d'enllumenat de l'Ajuntament de Rubí, de material plàstic, garantia de set anys i col·locada sobre
la columna a 2,50 metres d'alçada.
DOS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 6. JARDINERIA
FR721AK0

m2

CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 7. MOBILIARI URBÀ

HIDROSEMBRA

1,01

FBB21AAM

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000
a 5000 m2.

m

BARANA

100,09

Subministrament i col·locació de barana formada per barres d'acer galvanitzat soldat tal i com es
descriu en els plànols, de un metre d'alçada, amb doble passamans de tub rodò i fixades amb
tacs a los esglaons. Inlou p.p de passamá abatible segons documentació gráfica.Tot inclòs.
CENT EUROS amb NOU CÈNTIMS

UN EUROS amb UN CÈNTIMS
FR723344

u

MANTENIMENT

2.400,00

Manteniment de la vegetació plantada durant un terminy d'un any.
DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS
FR3P2212

m3

TERRA VEGETAL

42,33

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
FRI34451

m2

REVESTIMENT DE TALÚS

4,62

Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 8. SENYALITZACIÓ
FBBZ1140

u

CODI

61,14

E25JR05

PREU

SENYALITZACIÓ CIRCULAR

ud

SEGURETAT I SALUT

2.140,00

Subministrament, col·locació i manteniment d'elements de seguretat individual i col·lectiva i
equips d'higiene, per la durada de tota l'obra i en compliment de la normativa vigent. Inclou la delimitació durant tota l'obra amb barrera tipus NewJersey i senyalització peatonal en cumpliment
de la normativa vigent. Tot segons documentació gráfica.

SEIXANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
u

RESUM

CAPITOL 9. SEGURETAT I SALUT

SUPORT DE SENYAL

Subministrament i instal.lació de suport secció circular tub d'acer galvanitzat de 60mm de diàmentre i 2mm de gruix, alçada 4m, formigonat.
FBB12252

UD

71,89

DOS MIL CENT QUARANTA EUROS

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.
SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
FBB1B121

u

SENYALITZACIÓ TRIANGULAR

80,20

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament
VUITANTA EUROS amb VINT CÈNTIMS
FBB3B620

u

SENYALITZACIÓ COMPLEMENTARIA

58,50

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal.
CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 10. IMPREVISTOS GENERALS
Z9999

pa

CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 11. GESTIÓ DE RESIDUS

IMPREVISTOS GENERALS

1.730,00

F2R540H0

Partida a justificar. Imprevistos en apartats no contemplats en pressupost

m3

TRANSPORT DE RESIDUS

20,78

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.

MIL SET-CENTS TRENTA EUROS

VINT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
F2RA71H1

m3

DEPOSICIÓ DE RESIDUS

17,34

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
DISSET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 1. ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

CAPITOL 2. ESTRUCTURA

F219FBA0

F31DD100

m

TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

Tall en paviment de mescla bituminosa i de formigó, de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
m2

TOTAL PARTIDA...........................................
4,90

E4DCAD00

15,75

F9365G51

7,32

135C55B0

TOTAL PARTIDA...........................................
m3

TOTAL PARTIDA...........................................
13512C30

6,92
TOTAL PARTIDA...........................................
F3J1211C

TOTAL PARTIDA...........................................
m3

m2

m3

5,86

EXCAVACIO DE FONAMENTACIO

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

8,14

TOTAL PARTIDA...........................................

1,87

147,10

ESTRUCTURA DE GABIONS

Estructura de gabions, amb peces d'3x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics, amb la cara exterior concertada.

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
F2241010

166,94

FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT (RIOSTRES)

EXCAVACIÓ PER A REBAIX

Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
E222142A

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades

TOTAL PARTIDA...........................................
m3

94,73

LLOSA DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT

0,59

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.
F2213422

m3

Llosa de formigó armat amb formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou l'acabat reglejat per a la llosa de la vorera.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou l'arrencada de l'arbrat existent i / o trasplantament / càrrega de residus generadors sobre
camió.
F221D6J2

48,18

BASE DE FORMIGÓ

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................
m2

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT FORMIGÓ

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
F22113L2

25,56

ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................
m2

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi.

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.
F2194AK5

ENCOFRAT DE RASES I POUS

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments.

TOTAL PARTIDA...........................................
F2194XJ1

m2

PREU

150,31

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics.
E225277A

m3

REPÀS I PICONATGE DE SÒL

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària més gran de 2 m, amb compactació del 95% PM.
TOTAL PARTIDA...........................................
LY0Z1000

h

2,13

DESPLAÇAMENT MOBILIARI

Desplaçament de mobiliari per a la realització dels treballs. Inclou el desplaçament de banc i senyalització existents (vial i parada d'autobusos).
TM12345

pa

TRANSPORT DE MAQUINÀRIA

Z123456

pa

AJUDES I ELEMENTS AUXILIARS

TOTAL PARTIDA...........................................

32,19

TOTAL PARTIDA...........................................

960,00

TOTAL PARTIDA...........................................

1.090,00

Partida a justificar per possibles ajudes en aquest apartat no contemplades.
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CODI

UD

RESUM

PREU

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 3. PAVIMENTS

CAPITOL 4. SANEJAMENT

F921201F

F9WZV010

m3

SUBBASE DE TOT--U

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.
TOTAL PARTIDA...........................................
F9365G51

m3

28,38

TOTAL PARTIDA...........................................
FDK262D8

TOTAL PARTIDA...........................................
m2

94,73

TOTAL PARTIDA...........................................
2DB18425

ESGLAÓ PREFABRICAT

TOTAL PARTIDA...........................................
m²

98,42

ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS

FD1ZV015

TOTAL PARTIDA...........................................
m

68,33

NOU POU DE REGISTRE

u

TOTAL PARTIDA...........................................

1.302,02

TOTAL PARTIDA...........................................

303,36

CONNEXIÒ DE CLAVEGUERO

Connexiò de claveguero a col-lector.

Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat.
FBA24112

u

Pou circular de registre de diàmetre 80 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm, paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou
de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN
124.

53,81

Esglaó prefabricat monolitic tipus superstep de Breinco o similar. Color Blanc. Mides
120x40x15cm. Inclou carga i transport a obra i part proporcional de material de replé necessari
per a la correcta col·locació.
M21BU040

76,19

BASTIMENT I TAPA QUADRADA

RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT

TOTAL PARTIDA...........................................
u

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

41,09

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Z234567

115,14

PERICÓ DE REGISTRE

TOTAL PARTIDA...........................................
FDKZFA36

TOTAL PARTIDA...........................................
m

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

PAVIMENT DE PANOT

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de
morter, col·locat amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclou franjas de paviments tàctils direccionals i de botons. Segons documentació gráfica adjunta.
F97422EA

DESMUNTATGES

Desmuntatge de pericó existent. Inclou p.p de mitjans auxiliars i transport de residus a gestor de
residus.

BASE DE FORMIGÓ

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.
F9E1111G

u

PREU

11,09

PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS

FD5J6F0E

u

CAIXA PER A EMBORNAL

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura de
dos components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P-35).
TOTAL PARTIDA...........................................

4,34

TOTAL PARTIDA...........................................
FD1BS010

u

110,76

BASTIMENT I REXA

Bastiment i reixa tipus bcn 1, de fosa ductil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada.
TOTAL PARTIDA...........................................
FD7JJ186

m

94,37

CLAVEGUERA

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa.
TOTAL PARTIDA...........................................
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 5. ENLLUMENAT
F2225632

m3

CODI

UD

RESUM

FRETPA

u

RETIRADA DE SUPORT DE FUSTA

Retirada de suport de fusta (pal) existent per a alimentació aerea de punt de llum existent a
C-1413, inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per al seu correcte desmuntatge en condicions de seguretat. Inclu o transport a abocador (inclòs pagament de taxes) o a
magatzem de la brigada d'obres.

EXCAVACIÓ DE RASA

Partida a justificar. Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
TOTAL PARTIDA...........................................
F227A00F

m2

18,53

TOTAL PARTIDA...........................................

REPÀS I PICONATGE DE SÒL
FRETCA

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM.
TOTAL PARTIDA...........................................
F228A30F

m3

2,83

12,70

BANDA CONTINUA DE PLÀSTIC

0,34

m

CONDUCTOR DE COURE

11,66

pa

25,14

TOTAL PARTIDA...........................................

189,97

m

827,11

PUNT DE LLUM

TOTAL PARTIDA...........................................
FHQ3V964

u

125,08

PROJECTOR PER A EXTERIORS

Projector per a exterior amb reflector de distribució semiintensiva. amb làmpada de led de 100W
de forma rectabgular, tancat amb allotjament per a equip i muntat amb lira.

CONNEXIÓ A INSTAL.LACIÓ EXISTENT

Connexió a instal.lació existent.
FG319564

u

Col.locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior,
d'entre 5 i 10m d'alçària com a màxim, col.locats amb fixacions mecàniques.

PIQUETA DE CONNEXIÓ

TOTAL PARTIDA...........................................

274,02

COLUMNA DE PLANXA D'ACER

TOTAL PARTIDA...........................................
FHN63AC4

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
FCONEX

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 11 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó.

3,21

TOTAL PARTIDA...........................................
u

850,00

BRAÇ DE ACER

TOTAL PARTIDA...........................................

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra.

FGD1122E

u

Subminitrament i instal.lació de braç d'acer galvanitzat a una alçada de 5m, en bàcul existent a
ctra. Sabadell, tot inclòs per a la correcta execució de la partida.
FHM1VN22

TOTAL PARTIDA...........................................
FG380907

FBRAÇ01

TUB CORBABLE

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

1,78

DESPLAÇAMENT DE PUNT DE LLUM

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................
m

u

Desplaçament de punt de llum existent en C-1413, inclou tasques de desconnexió a la xarxa
existent, desmuntatge i muntatge de bàcul i lluminària, connexió a nova instal.lació elèctrica. Inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per a la seva execució en condicions de seguretat.

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
FG22TH1K

127,82

RETIRADA DE CABLEJAT

TOTAL PARTIDA...........................................
FDESPLL

TOTAL PARTIDA...........................................
m

m

Retirada de cablejat per alimentació de punt de llum existent a C-1413, inclou mitjans auxiliar d'elevació i qualsevol treball o màquinaria per al seu correcte desmuntatge en condicions de seguretat. Inclou trasllat de cablejat a magatzem de la brigada d'obres.

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM.
FDGZU010

PREU

TOTAL PARTIDA...........................................

285,49

CABLE AMB CONDUCTOR 4x10 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
TOTAL PARTIDA...........................................
FG319534

m

6,43

CABLE AMB CONDUCTOR 4x2,5 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub.
TOTAL PARTIDA...........................................
FDK282G9

u

2,14

PERICÓ DE REGISTRE

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
TOTAL PARTIDA...........................................
FDKZ3174

u

139,65

BASTIMENT I TAPA

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter.
TOTAL PARTIDA...........................................
FETIQU

u

66,31

ETIQUETA D'IDENTIFICACIÓ

Etiqueta d'identificació del punt de llum, segons Plec de prescripcions tècniques d'instal.lacions
d'enllumenat de l'Ajuntament de Rubí, de material plàstic, garantia de set anys i col·locada sobre
la columna a 2,50 metres d'alçada.

FCOLL

u

Materials........................................................

2,75

TOTAL PARTIDA...........................................

2,75

COLLARET DE FORMIGÓ

Collaret de formigó per base de columna d'acer ubicada en zona de parterre, sauló, terra o similar, gruix 15 centímetres sobre el paviment.
TOTAL PARTIDA...........................................
5 de may o de 2017
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CODI

UD

RESUM

PREU

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 6. JARDINERIA

CAPITOL 7. MOBILIARI URBÀ

FR721AK0

FBB21AAM

m2

HIDROSEMBRA

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000
a 5000 m2.
FR723344

u

m

PREU

BARANA

Subministrament i col·locació de barana formada per barres d'acer galvanitzat soldat tal i com es
descriu en els plànols, de un metre d'alçada, amb doble passamans de tub rodò i fixades amb
tacs a los esglaons. Inlou p.p de passamá abatible segons documentació gráfica.Tot inclòs.
TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................

1,01

TOTAL PARTIDA...........................................

2.400,00

100,09

MANTENIMENT

Manteniment de la vegetació plantada durant un terminy d'un any.
FR3P2212

m3

TERRA VEGETAL

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
TOTAL PARTIDA...........................................
FRI34451

m2

42,33

REVESTIMENT DE TALÚS

Malla orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació.
TOTAL PARTIDA...........................................

5 de may o de 2017
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CODI

UD

RESUM

PREU

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 8. SENYALITZACIÓ

CAPITOL 9. SEGURETAT I SALUT

FBBZ1140

E25JR05

u

SUPORT DE SENYAL

Subministrament i instal.lació de suport secció circular tub d'acer galvanitzat de 60mm de diàmentre i 2mm de gruix, alçada 4m, formigonat.
TOTAL PARTIDA...........................................
FBB12252

u

61,14

SENYALITZACIÓ CIRCULAR

TOTAL PARTIDA...........................................

TOTAL PARTIDA...........................................
u

SEGURETAT I SALUT

Subministrament, col·locació i manteniment d'elements de seguretat individual i col·lectiva i
equips d'higiene, per la durada de tota l'obra i en compliment de la normativa vigent. Inclou la delimitació durant tota l'obra amb barrera tipus NewJersey i senyalització peatonal en cumpliment
de la normativa vigent. Tot segons documentació gráfica.

Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.
FBB1B121

ud

PREU

2.140,00

71,89

SENYALITZACIÓ TRIANGULAR

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament
TOTAL PARTIDA...........................................
FBB3B620

u

80,20

SENYALITZACIÓ COMPLEMENTARIA

Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal.
TOTAL PARTIDA...........................................

5 de may o de 2017

58,50

Pàgina

9

5 de may o de 2017

Pàgina

10

QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS 2

PI37. CONNEXIÓ CTRA. SABADELL AMB C-1413

PI37. CONNEXIÓ CTRA. SABADELL AMB C-1413

CODI

UD

RESUM

PREU

CODI

UD

RESUM

CAPITOL 10. IMPREVISTOS GENERALS

CAPITOL 11. GESTIÓ DE RESIDUS

Z9999

F2R540H0

pa

IMPREVISTOS GENERALS

Partida a justificar. Imprevistos en apartats no contemplats en pressupost
TOTAL PARTIDA...........................................

m3

PREU

TRANSPORT DE RESIDUS

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.

1.730,00

TOTAL PARTIDA...........................................
F2RA71H1

m3

20,78

DEPOSICIÓ DE RESIDUS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
TOTAL PARTIDA...........................................
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PR 4.

Resum de pressupost

Projecte d’execució de la connexió i de l’enllumenat públic entre el Ctra. Sabadell amb la C-1413.

12

RESUM DE PRESSUPOST
PI37. CONNEXIÓ CTRA. SABADELL AMB C-1413
CAPITOL

RESUM

EUROS

%

1.

ENDERROCS I TREBALLS PREVIS.................................................................................................................

5.490,67

11,05

2.

ESTRUCTURA.............................................................................................................................................

5.670,45

11,41

3.

PAVIMENTS.................................................................................................................................................

23.218,21

46,72

4.

SANEJAMENT..............................................................................................................................................

2.487,70

5,01

5.

ENLLUMENAT..............................................................................................................................................

5.499,80

11,07

6.

JARDINERIA.................................................................................................................................................

4.058,95

8,17

7.

MOBILIARI URBÀ..........................................................................................................................................

2.922,63

5,88

8.

SENYALITZACIÓ...........................................................................................................................................

1.086,92

2,19

9.

SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................

2.140,00

4,31

10.

IMPREVISTOS GENERALS............................................................................................................................

1.730,00

3,48

11.

GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................................................

10.840,32

21,81

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

65.145,65

8.468,93
3.908,74

SUMA DE G.G. y B.I.

12.377,67

21,00% I.V.A.......................................................................

16.279,90

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

93.803,22

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

93.803,22

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
RUBI, a 7 d'abril de 2017.
El promotor

5 de may o de 2017

La dirección facultativa
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