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1. MEMÒRIA DE PROJECTE 
 

1.1. SITUACIÓ 
 
L’àmbit del present projecte preveu les obres d’adaptació a la modificació de la reparcel∙lació deguda al 
nou POUM de Palafrugell. 
 
Es situa dins el perímetre de l’actual PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador, a més d’incloure la millora de 
la urbanització d’un tram del carrer Déntol, segons s’especifica a les condicions normatives de 
desenvolupament del sector (veure apartat 1.5 CONDICIONS URBANÍSTIQUES). 
 
L’àmbit del PAU és de 16.908 m². S’afecten parcialment en el projecte de millores les zones indicades al 
plànol U02 ‐ àmbits millora i fases urbanització simultània. 
 
L’àmbit de millora d’urbanització del carrer Déntol és de 110.20 m² aproximadament. 
 
 

1.2. ANTECEDENTS 
 
Es redacta aquest projecte d’urbanització per donar compliment a les condicions de desenvolupament 
del PAU a2.6 carrers Tordera – Salvador, segons s’indica a l’apartat Incidències / Observacions de la seva 
fitxa normativa: 
 
  “El polígon està urbanitzat però caldrà completar‐lo amb el giratori del final del carrer del Salvador i 

executar els murs de contenció amb els acabats definits al projecte d'urbanització, dels trams que 
confronten amb espai públic i urbanitzar l'escala que dóna accés al carrer del Dèntol.” 

 
Tanmateix, l’adaptació normativa resultant de la revisió del POUM de Palafrugell ha comportat la 
redacció d’un nou projecte de reparcel∙lació. La nova ordenació resultant requereix doncs adaptar les 
xarxes de serveis existents a la parcel∙lació aprovada. 
 
Antecedents del planejament que s’executa: 
 

a. Conveni Urbanístic signat, de data 10 març 2006 entre l’Ajuntament de Palafrugell, Buasir SA, 
Estació de Castelldefels SA i Promocions Tamariu SA., s’acorda que l’Ajuntament estimarà 
parcialment l’al∙legació presentada en el sentit de l’edificabilitat i la densitat, i les societats es 
comprometen a presentar el projecte d’urbanització dels vials Tordera i el Salvador i avançar 
l’execució de les obres. 

 
b. Projecte d’urbanització dels carrers Tordera i El Salvador, aprovat definitivament per 

l’Ajuntament de Palafrugell en data 30.08.2006. 
 

c. Text Refós del Projecte d’urbanització dels carrers Tordera i El Salvador, redactat incloent les 
prescripcions dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palafrugell, presentat en data 23.06.2006. 

 
d. Avançament de les obres d’urbanització dels carrers Tordera i El Salvador, per part dels 

promotors. 
 

e. Recepció de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament de Palafrugell el 25/02/2009. 
Retenció d’aval, pendent execució murs. 

 
f. Projecte de reparcel∙lació del sector PMU‐2.3. Riera del Mas del Llor Oest 1 de Tamariu, aprovat 

inicialment el 22 d’octubre de 2012. 
 

g. Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 22/01/2015 i publicat al Diari Oficial de la 



 

Generalitat de Catalunya número 6841 de 30 d’abril de 2015, que comporta la reordenació del 
PMU‐2.3. i l seva subdivisió en dos àmbits de planejament : PMU a2.5 i PAU a2.6. 

 
h. Projecte de Reparcel∙lació del PAU a2.6 carrers Tordera – Salvador, aprovat inicialment pel Ple 

de l’Ajuntament de Palafrugell en sessió de 28 d’abril de 2015. 
 
Per últim, el present Text Refós incorpora les prescripcions dels informes emesos pels serveis tècnics 
municipals sobre el projecte presentat el 10 de juliol de 2015: 
 
Informe  Informe sobre el projecte de millores d’urbanització c/ Tordera, c/ Salvador i c/ 

Déntol a Tamariu 
Data  21‐09‐2015 
Signat  Jordi Font Bel (Arq. municipal)

Albert Vilà i Roura (Arq. Tècnic Municipal) 
 
 
Informe  Revisió del Projecte d’urbanització del PAU a2.6 c. Tordera – El Salvador 
Data  07‐10‐2015 
Signat  Núria Viñas i Benavent (cap de l’Àrea de Serveis Municipals)
 
 
Informe  Informe en matèria d’enllumenat públic del projecte d’urbanització del Polígon 

d’Actuació Urbanística PAU a2.6, carrers Tordera – el Salvador a Tamariu 
Data  09‐10‐2015 
Signat  Santiago Peralta Cabrera (enginyer tècnic municipal)
 
 
Informe  Informe de l’àrea de Medi Ambient respecte del projecte de millores 

d’urbanització 
Data  15‐10‐2015 
Signat  Rut Palomeque Abaurrea
 
 
 

1.3. ESTAT ACTUAL 
 
Els terrenys del PAU a2.6. presenten pendents importants i una densa població de pins i altres arbres i 
arbustos  autòctons.  L’àmbit  es  troba  totalment  urbanitzat  a  reserves  dels  murs  i  de  les  obres 
d’adaptació pendents indicades a l’apartat anterior. 
 
El  carrer Déntol  es  troba urbanitzat únicament  en  el  tram  inferior,  restant  les  cotes  superiors  sense 
urbanitzar o amb una urbanització precària. 
 
 

1.4. PROMOTORS 
 
1.  BUASIR S.A., amb adreça fiscal a Rda.St.Antoni MªClaret, 22 3er 17001 de Girona  i NIF A‐
17203944.  
 
2.  PROMOCIONS TAMARIU S.A., amb adreça fiscal a Rda.St.Antoni MªClaret, 22 3er 17001 de 
Girona  i NIF A‐17226523.  
 
3.  ADRIÀ FELIP CAMPISTOL, amb adreça fiscal a Rda.St.Antoni MªClaret, 22 3er 17001 de Girona  i 
NIF 40281539‐Y. 
 
 

1.5. CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
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El projecte compren les obres de millora d’urbanització exigides a les condicions normatives del PAU 
a2.6, així com l’adaptació de la urbanització a la nova parcel∙lació de l’àmbit, segons s’indica a l’apartat 
1.2 ANTECEDENTS. 
 
Es preveu la urbanització simultània a l’execució de l’edificació, amb dues fases de desenvolupament 
que es detallen al plànolU02 àmbits millora i fases urbanització simultània: 
 
  Fase 1 (parcel∙les 01‐02‐03‐04‐05):

 
Abans de concedir llicència de primera ocupació a qualsevol edificació dins aquesta fase, hauran d'estar 
executades i recepcionades les obres dels àmbits A01, A02, A03 i B01, més les corresponents a l'àmbit A04 
que es detallen tot seguit (veure plànols sèrie "I"): 
 
‐ Xarxa d'evacuació d'aigües plujanes 
‐ Xarxa de reg 
‐ Aquelles necessàries per garantir la connexió als serveis urbans de la parcel∙la que es vulgui ocupar 

   

  Fase 2 (parcel∙les 06‐07‐08):
 
Abans de concedir llicència de primera ocupació a qualsevol edificació dins aquesta fase, hauran d'estar 
executades i recepcionades les obres de la Fase 1, més aquelles necessàries per garantir la connexió als 
serveis urbans de la parcel∙la que es vulgui ocupar (veure plànols sèrie "I") 

 
 

1.6. OBJECTE DEL PROJECTE I SOLUCIONS ADOPTADES 
 
El projecte té per objectiu la definició constructiva de: 
 
1. Les millores d’urbanització entre el cul de sac del carrer Salvador i el tram inferior del carrer Tordera. 
2. Les millores d’urbanització del carrer Déntol. 
3. L’adaptació de les xarxes de serveis existents a la nova parcel∙lació 
 
Es defineixen  les característiques  tècniques,  les alineacions  i  les rasants dels murs de  tanca, el pas de 
vianants,  el  camí  entre  els  carrers  Salvador  i  Tordera  i  el  cul  de  sal  del  carrer  Salvador,  així  com  la 
definició de les escales al carrer Déntol i les característiques de la pavimentació. 
 
Es defineixen tanmateix les actuacions per adaptar les xarxes de serveis a la nova parcel∙lació. 
 
Els murs  de  tanca  del  carrer  Tordera  es  tracten  amb  revestiment  de  pedra  natural  del  lloc,  deixant 
franges entre ells  resoltes amb escullera per  facilitar el drenatge de  les aigües d’escorrentia. Rere els 
murs es preveu la plantació d’arbrat ornamental i plantes herbàcies i enfiladisses. 
 
El camí entre el pas de vianants i el cul de sac del carrer  Salvador, s’executa d’un sol tram, amb acabat 
de la mateixa roca subjacent en l’excavació per tal de mantenir l’aspecte dels camins actuals i reduir el 
seu impacte visual. 
 
Es projecta un pas de vianants per facilitar el trànsit entre el camí pavimentat i el carrer Déntol. 
 
El cul de sac del carrer Salvador s’executarà amb el mateix tipus de paviment de formigó existent. 
 
L’evacuació de  les aigües plujanes es produeix en general per escorrentia superficial, excepte al cul de 
sac del carrer Salvador, on son recollides  i conduïdes per un conducte que discorrerà paral∙lel al  límit 
nord entre el  sector  i  la  zona R62 del  sòl urbà. Aquest conducte  tindrà  sortida cap al  final del  carrer 
Tordera a cota de calçada, de manera que les aigües evacuïn carrer de la Riera avall. 
 
Les intervencions puntuals a les xarxes de serveis es resolen amb connexions als traçats existents i amb 
les mateixes solucions tècniques. 
 
Als Annexes es justifiquen les solucions tècniques adoptades per a cada capítol.   



 

 
 

1.7.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

1.7.1.  Xarxa viària 
 
‐ En general els carrers ja es troben urbanitzats. S’amplia el cul de sac del carrer Salvador  permetent la 
inscripció d’un cercle de 15 m de diàmetre, amb paviment de formigó igual a l’existent. 
 
‐ El camí s’executa amb un sol tram de pendent 12%. L’acabat consistirà en  la mateixa superfície de  la 
roca  granítica  que  composa  el  substrat,  convenientment  repassada  i  regularitzada  per  garantir  el 
compliment de les exigències de l’article 11 de l’Ordre VIV 561/2010: 
 
a. Duresa 
b. Estabilitat 
c. Resistència al lliscament en sec i en moll. 
d. Sense peces ni elements solts. 
 
‐ Les escales del carrer Déntol s’executen amb paviment de formigó acabat raspallat, abocat sobre peces 
d’encofrat perdut de xapa d’acer corten de 4 mm (veure plànol U10 detall escales c. déntol). 
 
Es complementa la senyalització a l’entrada del sector en la cruïlla del carrer Tordera amb el carrer de la 
Riera (veure plànol U03 planta urbanització).: 
 

   
R‐301‐30  S‐15a

 
 

1.7.2.  Replanteig, explanació, obres de fàbrica i pavimentació 
 
En primer lloc, i abans del començament de les obres, es realitzarà el control del replanteig general de 
l’obra i la inspecció de les diferents comprovacions (serveis existents, enllaç amb vials existents, etc.). 
Un cop efectuat el replanteig general, es procedirà a realitzar:  
 
‐ L’execució dels murs de protecció del carrer Tordera amb obra armada de bloc de morter  revestida 
amb pedra natural (veure plànol U09 detall murs de tanca).  
 
Aquests murs de protecció del  vial  en  cap  cas han de  funcionar  com a  elements de  contenció dels 
talussos existents,  ja que aquests es troben estabilitzats de forma natural gràcies al grau de solidesa  i 
cohesió de la roca excavada. La funció dels murs de protecció es limita a la contenció del gruix de terres 
que serviran de substrat a les plantes ornamentals, així com controlar el dipòsit de petits materials que 
es puguin precipitar dels talussos existents. 
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Considerant en tot cas que: 
 
1. Les obres d’urbanització van ésser recepcionades amb data 25 de febrer de 2009, sense que des de 
llavors  s’hagi  registrat  cap  episodi  d’esllavissaments  o  altre  tipus  de  fenomen  d’inestabilitat  dels 
talussos. 
 
2. Es preveu  la plantació d’espècies enfiladisses rere els murs que entapissin  les parets dels  talussos  i 
contribueixin a impedir les precipitacions de materials. 
 
3. Les aigües superficials que baixen per carrer el Salvador seran recollides i canalitzades fins al carrer de 
la Riera, de  forma que  es disminueix  el  cabal d’escorrentia  susceptible d’arrossegar materials  fins  al 
carrer Tordera. 
 
es pot concloure que  la circulació    i dipòsit descontrolats en el carrer Tordera de materials precipitats 
des  de  les  cotes  superiors  de  l’àmbit  resten  neutralitzats  amb  les mesures  adoptades  en  el  present 
projecte. 
 
Executats el murs, s’estendrà la xarxa de reg i s’emplenarà el seu extradós amb terres adequades per a 
la plantació de les següents espècies: 
 
 
Arbres  Tamarix gallica (Tamariu)

 
Plantes enfiladisses  Hedera helix (Heura)

 



 

  Jasminum  officinale 
(Gessamí) 

 
Herbàcies i arbustives  Vinca major (Vinca)

 
  Rosmarinus  officinalis 

(Romaní) 

 
  Thymus vulgaris (Farigola)

   
 
 
‐  L’excavació de  la  caixa del  camí,  la  càrrega del producte que  resulti d’aquestes operacions  i el  seu 
transport a l’abocador. Tot seguit es repassarà i acabarà convenientment l’esplanada.  
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‐  Simultàniament,  s’executarà  la  neteja    i moviment  de  terres  del  carrer  Déntol.  Un  cop  anivellat, 
s’instal∙laran els encofrats d’acer per a les escales i la xarxa d’enllumenat i posada a terra i es procedirà a 
l’execució dels paviments i zones enjardinades, que es plantaran amb les espècies Rosmarinus officinalis 
i Vinca major. 
 
La solució de  formació d’escala  i zones enjardinades evita en  tot cas  l’afectació de  les  tanques de  les 
propietats veïnes (veure plànol U10 detalls escales c. déntol). 
 
 

1.7.3.  Xarxa d’evacuació d’aigües 
 
S’amplia la xarxa de clavegueram cap al nord per donar servei a les parcel∙les 06, 07 i 08, amb canonades 
del mateix diàmetre i característiques que les existents, segons s’indica al plànol I01. Tanmateix, es dota 
de connexió a la parcel∙la 01. 
 
S’executen tres pous per resoldre la connexió a la xarxa existent i facilitar la futura ampliació per al 
desguàs de la zona hotelera prevista al PMU a2.5. La connexió de la parcel∙la 05 es resol mitjançant una 
connexió al desguàs de la parcel∙la veïna 04, que haurà d’incorporar aquesta servitud a la seva 
descripció registral. 
 
Les aigües plujanes es recullen íntegrament en superfície per escorrentia, evacuant pel carrer Tordera 
fins la Riera de Tamariu. 
 
Les parcel∙les 06, 07 i 08 del projecte de reparcel∙lació, abocaran les aigües de pluja a la conca vessant 
de la riera a través de la zona verda utilitzant les tècniques necessàries per tal que no es produeixi 
sobreexcavació del terreny existent: les tanques perimetrals es dissenyaran de forma que permetin una 
sortida distribuïda de les aigües, evitant la concentració d’aigües rere els murs i el conseqüent risc 
d’evacuació descontrolada, així com el vessament d’un cabal excessiu d’aigües superficials pel carrer 
Tordera. 



 

 

 
  
S’instal∙la un punt de recollida en el cul de sac del carrer Salvador, que conduirà les aigües aquí 
recollides per un conducte de PVC‐U de diàmetre 125 que discorrerà paral∙lel al límit nord entre el 
sector i la zona R62 del sòl urbà. Aquest conducte tindrà sortida cap al final del carrer Tordera a cota de 
calçada, de manera que les aigües evacuïn carrer de la Riera avall. 
 
 

1.7.4. Xarxa d’abastament d’aigua i reg 
 
Les operacions sobre la xarxa d’aigua  es limiten a l’adaptació de les escomeses existents a la nova 
parcel∙lació amb les mateixes característiques constructives que la xarxa existent, segons s’indica al 
plànol I07. 
 
S’instal∙larà un sistema de reg gota a gota. La xarxa discorrerà soterrada rere els murs  on es plantarà la 
vegetació, deixant un tap cec a l’extrem de les canonades. 
 
Es connectarà a la xarxa d’abastament d’aigua existent en el punt indicat en el plànol I07. 
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El disseny i execució de la xarxa es faran en tot cas seguint les prescripcions de l’empresa responsable 
de l’abastament municipal d’aigua potable, SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SAU. 
 

1.7.5.  Xarxa de distribució elèctrica 
 
Les operacions sobre la xarxa de baixa tensió es limiten a l’adaptació de les escomeses existents a la 
nova parcel∙lació amb les mateixes característiques constructives que la xarxa existent, segons s’indica al 
plànol I09. 
 
El disseny i execució de la xarxa es faran en tot cas seguint les prescripcions de l’empresa responsable 
de la distribució elèctrica, ENDESA. 
 
 

1.7.6.  Xarxa d’enllumenat públic 
 
S’instal∙laran els fanals indicats en el plànol I12, model Bàsic sobre columna troncocònica Boulevard de 
Salvi. Aniran equipats amb làmpades de vapor de sodi de 70W.  Es connectaran a la xarxa existent en el 
carrer Déntol. 
 
El disseny i execució de la xarxa es faran en tot cas seguint les prescripcions de l’empresa mantenidora 
de l’enllumenat públic, Enllumenats Costa Brava SL. 
 

1.7.7.  Xarxa de telefonia 
 
Les operacions sobre la xarxa de telecomunicacions es limiten a l’adaptació de les escomeses existents a 
la nova parcel∙lació amb les mateixes característiques constructives que la xarxa existent, segons s’indica 
al plànol I10. 
 
El disseny i execució de la xarxa es faran en tot cas seguint les prescripcions de l’empresa responsable 
de la xarxa de telecomunicacions, Telefònica. 
 
 

1.8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Es preveu una durada de les obres de sis mesos. 
 
Les fases i condicions d’urbanització simultània es descriuen a l’apartat 1.5 CONDICIONS 
URBANÍSTIQUES. 
 

1.9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Donades les característiques i abast del present projecte, no és exigible cap classificació de contractista 
per a l’execució de les obres descrites. 
 



 

 
1.10. PRESSUPOST 

 
Aplicant els preus de les diverses partides d’obra a les quantitats que en resulten de l’estat 
d’amidaments, s’obtenen els següents pressupostos corresponents als diferents àmbits de projecte: 
 
   Projecte de millores urbanització 

   
‐1  Pressupost d’execució material  103.240,19 €
   
‐2  13% Despeses generals sobre (1)  13.421,22 €
‐3  6% Benefici industrial sobre (1)  6.194,41 €
   
‐4  Subtotal (1)+(2)+(3)  122.855,83 €

   
‐5  18% I.V.A sobre (4)  25.799,72 €
‐6  Total pressupost d’execució per contracte (4)+(5) 148.655,54 €

 
 
Total pressupost CENT QUARANTA‐VUIT MIL SIS‐CENTS CINQUANTA‐CINC EUROS AMB CINQUANTA‐
QUATRE CÈNTIMS 
 
 
 
 

 
 

adrià felip campistol ∙ arquitecte ∙ girona, 13 novembre 2015 
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ANNEXOS 
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2. ANNEX 1. ESPLANACIÓ I PAVIMENTACIÓ 
 

2.1. ESPLANACIÓ 
 
L’excavació s’executarà amb mitjans mecànics per a sòls tipus rocallós. Donades les característiques del 
terreny, els desnivells d’excavació es deixaran amb talús natural, no  essent necessàries operacions 
d’estabilització. 
 
S’empraran per a terraplè els materials procedents dels desmunts sempre i quan les terres siguin aptes. 
La resta de materials s’obtindran de préstecs exteriors. Els terraplens es compactaran fins a tenir una 
densitat del 95% del Proctor modificat. 
 
Es tindrà cura en totes les mesures de precaució necessàries amb els moviment de terres i per no tocar 
ni patir accidents amb les línies d’instal∙lacions existents. 
 
 

2.2. PAVIMENTACIÓ 
 
Per determinar la solució de pavimentació adoptada ens centrem en les solucions que contenen base 
granular, i dimensionem la totalitat del ferm en funció de les característiques del trànsit i de les 
condicions que ofereix l'esplanada. En cas de comprovar els sòls d'aquesta fossin inadequats es 
procediria a excavar la caixa de calçada i substituir els materials inadequats per sòls adequats o 
seleccionats procedents de préstecs. 
 
La pavimentació del camí es resoldrà amb repàs i terminació de la superfície de roca granítica subjacent. 
 
La pavimentació del cul de sac del carrer Salvador es resoldrà amb Paviment de formigó HM‐
30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic sobre subbase de grava de pedra  
calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 
18 a 25 mm. 
 
El paviment de les escales del carrer Déntol es resol amb formigó HM‐30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, 
acabat raspallat manual. 
 

2.3. ALINEACIONS I RASANTS 
 
Pel càlcul de les alineacions i les rasants s’ha partit de les ja existents i les definides en el projecte, 
assenyalades en els plànols U04 a U08. 
 
 

2.4. JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
La vialitat projectada s’ajusta a les necessitats de vehicles i vianants, a les exigències normatives per al 
polígon d’actuació i als requeriments municipals: 
 
1. S’amplia el cul de sac del carrer Salvador per permetre la inscripció d’un cercle de 15 m de diàmetre 
que permeti la maniobra dels vehicles del servei de bombers. 
 
2. Segons la Disposició Transitòria única de l’Ordre VIV 561/2010: 
 
“2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, 
los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en 
aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que 
sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida.” 
 
3. En trobar‐se les actuacions en sòl urbà consolidat i en tot cas en un àmbit ja urbanitzat i amb una 
topografia molt complicada, no resulta tècnica ni econòmicament viable el compliment d’algunes de les 



 

prescripcions de l’Ordre VIV 561/2010 ni del Decret 135/1995 quant a la disposició d’itineraris adaptats. 
La urbanització existent va ésser recepcionada amb data 25/02/2009, per tant abans de l’entrada en 
vigor de l’Ordre VIV 561/2010 amb data 12/03/2010 i de la data d’aplicació obligatòria per a projectes 
nous de 12/09/2010. S’adopten en tot cas totes aquelles solucions que permeten les majors condicions 
de seguretat i comoditat d’ús possibles, segons es detalla tot seguit: 
 
 
 
Àrees d’ús peatonal 
 
Exigència  Projecte
 
No existeixen graons aïllats en cap punt  Sense graons aïllats
Alçada lliure de pas no inferior a 2.20m  Alçada lliure de pas no limitada
La pavimentació reunirà les característiques de disseny i 
instal∙lació definides a l’article 11 

Veure apartat Paviments

 
 
 
Itinerari peatonal accessible
 
Exigència  Projecte
 
Discorrerà sempre de manera adjacent a la línia de façana o 
element horitzontal que  materialitzi físicament el límit edificat 
a nivell del terra 

Adjacent i paral∙lel als edificis

Amplada lliure de pas no inferior a 1.80m  Amplada lliure de pas no inferior a 1.80m 
Alçada lliure de ‘pas no inferior a 2.20m  Alçada lliure de pas no limitada
No presentarà graons aïllats Sense graons aïllats
Els desnivells es salvaran d’acord amb les característiques 
establertes als articles 14,15,16,17 

Veure apartats Rampes i Escales

La pavimentació reunirà les característiques definides a 
l’article 11 

Veure apartat Paviments

El pendent transversal màxim serà del 2%  Pendent transversal màxim 1.5%
El pendent longitudinal màxim serà del 6%  Veure apartats Rampes i Escales
Nivell mínim d’iluminació de 20 luxes, projectada de forma 
homogènia, evitant l’enlluernament 

A les escales del carrer Déntol es projecta una ampliació de la 
xarxa d’enllumenat públic existent que proporciona un nivell 
mínim de 20 luxes 

 
 
 
Àrees d’estada. Condicions generals 
 
Exigència  Projecte
 
L’accés des del itinerari peatonal accessible ha d’assegurar el 
compliment dels paràmetres d’amplada i alçada de pas, i en 
cap cas presentarà graons 

No aplicable. No existeixen en projecte àrees d’estada 

Totes les instal∙lacions, activitats i serveis disponibles han 
d’estar connectades mitjançant almenys un itinerari peatonal 
accessible 
Àrees d’estança destinades a la realització d’activitats que 
requereixin la presència d’espectadors 
Banys, vestidors o dutxes en àrees d’estada 
 
 
Àrees d’estada. Parcs i jardins
 
Exigència  Projecte
 
Totes les instal∙lacions, activitats i serveis hauran d’estar 
connectats mitjançant, almenys, un itinerari peatonal 
accessible 

No aplicable. No existeixen en projecte àrees d’estada 

En els itineraris peatonals ’accessibles s’admetrà la utilització 
de terres compactades amb una compactació superior al 90% 
PM 
El mobiliari urbà complirà l’establert en el capítol VIII
S’han de preveure àrees de descans en els itineraris peatonals 
accessibles en intervals no superiors a 50m 
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Àrees d’estada. Sectors de jocs 
 
Exigència  Projecte
 
  No aplicable. No existeixen en projecte àrees d’estada 
 
 
Àrees d’estada. Platges urbanes 
 
Exigència  Projecte
 
  No aplicable. No existeixen en projecte àrees d’estada 
 
 
Elements d’urbanització. Paviments 
 
Exigència  Projecte
 
El paviment de l’itinerari peatonal accessible serà dur, estable, 
antilliscant en sec i mullat, sense peces ni elements disgregats. 
La seva col∙locació i manteniment asseguraran la seva 
continuïtat i la inexistència de ressalts. 

Paviment de roca natural aflorada amb repàs i terminació 
adequades per garantir: 
1. Duresa 
2. Estabilitat 
3. Resistència al lliscament en sec i mullat 
4. Sense peces ni elements disgregats 

S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de direcció i 
advertiment 

El camí que s’executa és un sender alternatiu als itineraris 
peatonals ja existents (antic camí Tamariu – Begur), pel que 
no es considera itinerari peatonal accessible i no li són 
aplicables les seves exigències 

 
 
Elements d’urbanització. Reixetes, escocells i tapes 
d’instal∙lació 
 
Exigència  Projecte
 
Reixetes, escocells i tapes d’instal∙lació en àrees d’ús peatonal 
es col∙locaran de manera que no envaeixin l’itinerari 
accessible, llevat dels casos en què les tapes hagin de col∙locar‐
se necessàriament en plataforma única o a prop de les línees 
de façana o parcel∙la 

Els elements d’urbanització no envaeixen l’itinerari accessible

Les reixetes, escocells i tapes d’instal∙lació es col∙locaran 
enrasades amb el paviment circumdant 

N/A

 
Reixetes, escocells i tapes d’instal∙lació compliran a més a més 
els següents requisits: 
Quan estiguin ubicades en àrees d’ús peatonal, les seves 
obertures tindran una dimensió que permeti la inscripció d’un 
cercle d’1 cm de diàmetre com a màxim 

N/A

Quan estiguin ubicades en la calçada, les seves obertures 
tindran una dimensió que permeti la inscripció d’un cercle de 
2.5 cm de diàmetre com a màxim 

N/A

Quan l’enreixat, ubicat en àrees d’ús peatonal, estigui format 
per buits longitudinals s’orientaran en el sentit transversal a la 
direcció de la marxa 

N/A

Els escocells han d’estar coberts per reixetes que compleixin 
l’article 12 o emplenar‐se de material compactat enrasat amb 
el paviment 

N/A

Està prohibida la col∙locació de reixetes en la cota inferior d’un 
gual a menys de 0.50m de distància dels límits laterals externs 
del pas peatonal 

N/A

 
 
Elements d’urbanització. Guals per vehicles 
 
Exigència  Projecte



 

 
Els guals per a vehicles no envairan l’àmbit de pas de l’itinerari 
peatonal accessible ni alteraran els pendents longitudinals i 
transversals dels itineraris peatonals que els travessin 

No aplicable. No existeixen en projecte guals per a vehicles 

Els guals de vehicles no han de coincidir en cap cas amb els 
guals d’accés peatonal 

No aplicable. No existeixen en projecte guals per a vehicles 

 
 
Elements d’urbanització. Rampes 
 
Exigència  Projecte
 
Amplada mínima lliure de pas de 1.80 m  Amplada lliure de pas de 1.80 m
Longitud màxima de 10 m  El camí que s’executa és un sender alternatiu als itineraris 

peatonals ja existents (antic camí Tamariu – Begur), pel que 
no es considera itinerari peatonal accessible i no li són 
aplicables les seves exigències 

Pendent longitudinal màxim:
10% per a trams de fins a 3 m de longitud  El camí que s’executa és un sender alternatiu als itineraris 

peatonals ja existents(antic camí Tamariu – Begur), pel que 
no es considera itinerari peatonal accessible i no li són 
aplicables les seves exigències 

8% per a trams de fins a 10 m de longitud 
El pendent transversal màxim serà del 2%  Pendent transversal del 1.5%
Els replans situats entre trams d’una rampa tindran la mateixa 
amplada que aquesta i una profunditat mínima de 1.80 m 
quan existeixi un canvi de direcció entre els trams o 1.50 m 
quan els trams es desenvolupin en directriu recta 

No aplicable. No es projecten replans en la rampa 

El paviment complirà amb les condicions de disseny e 
instal∙lació establertes a l’article 11 

Veure apartat “Elements d’urbanització. Paviments” 

 
 
Elements d’urbanització. Escales 
 
Exigència  Projecte
 
Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una rampa 
situada en el itinerari peatonal accessible  s’hauran d’ubicar 
properes a aquesta 

No aplicable. Les escales en projecte no són alternativa a 
rampa 

Els trams de les escales compliran les següents especificacions:
Tindran 3 graons com a mínim i 12 com a màxim  L’escala que s’executa és una millora d’aquella ja existent 

que constitueix únicament un pas alternatiu als itineraris 
peatonals ja existents, pel que no es considera itinerari 
peatonal accessible i no li són aplicables les seves exigències. 
Les  tramades A1, A2 i A3 es projecten amb màxim 18 graons 
degut a les limitacions insalvables de l’escala existent. 
 Les tramades B1 i B2 es projecten amb 9 graons < 12 

Amplada lliure mínima de pas 1.20  m  Amplada 1.20 m
Directriu preferiblement recta Directriu recta
Els graons tindran les següents característiques: 
Petjada mínima de 30 cm  Petjada 30 cm
Alçada màxima de 16 cm  L’escala que s’executa és una millora d’aquella ja existent 

que constitueix únicament un pas alternatiu als itineraris 
peatonals ja existents, pel que no es considera itinerari 
peatonal accessible i no li són aplicables les seves exigències. 
Les tramades A1, A2 i A3 es projecten amb alçada de 18 cm 
degut a les limitacions insalvables de l’escala existent. 
 Les tramades B1 i B2 es projecten amb alçada de 16 cm 

Petjada H i alçada C compliran la relació 54≤2C+H≤70 Trams A 54≤66≤70
Trams B 54≤62≤70 

L’angle format per la petjada i el frontal serà 75≤ angle ≤ 90 Angle 90º
No s’admetrà “bocel”  Sense “bocel”
Cada graó es senyalitzarà en tota la seva longitud amb una 
banda de 5 cm d’amplada enrasada amb la petjada i a 3 cm del 
cantell, que contrastarà en textura i color amb el paviment del 
graó 

L’escala que s’executa és una millora d’aquella ja existent 
que constitueix únicament un pas alternatiu als itineraris 
peatonals ja existents, pel que no es considera itinerari 
peatonal accessible i no li són aplicables les seves exigències. 

Els replans situats entre trams d’una escala tindran la mateixa 
amplada que aquesta i una profunditat mínima de 1.20 m 

Replans 1.20 x 1.80 mínim

El paviment complirà amb les condicions de disseny e 
instal∙lació establertes a l’article 11 

Veure apartat “Elements d’urbanització. Paviments” 

Es col∙locaran passamans a ambdós costats de cada tram  L’escala que s’executa és una millora d’aquella ja existent 
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d’escala. Seran continus en el seu recorregut i es perllongaran 
30 cm més enllà al final de cada tram 

que constitueix únicament un pas alternatiu als itineraris 
peatonals ja existents, pel que no es considera itinerari 
peatonal accessible i no li són aplicables les seves exigències. 
Es projecta però un passamà per facilitar l’ús segur de 
l’escala. Veure apartat “Elements de protecció al vianant” 

En el cas d’existir desnivells laterals a un o ambdós costats de 
l’escala, es col∙locaran baranes de protecció 

No aplicable. No hi ha desnivells als costats de l’escala 

Els passamans i baranes compliran amb els paràmetres de 
disseny i col∙locació definits a l’article 30 

Veure apartat “Elements de protecció al vianant” 

Es senyalitzaran els extrems de l’escala mitjançant l’ús d’una 
franja de paviment tàctil indicador direccional col∙locada en el 
sentit transversal a la marxa seguint els paràmetres establerts 
en l’article 46 

L’escala que s’executa és una millora d’aquella ja existent 
que constitueix únicament un pas alternatiu als itineraris 
peatonals ja existents, pel que no es considera itinerari 
peatonal accessible i no li són aplicables les seves exigències. 

 
 
 
Elements d’urbanització. Ascensors 
 
Exigència  Projecte
 
  No aplicable. No existeixen ascensors en projecte 
 
 
Elements d’urbanització. Tapissos mòbils i escales mecàniques
 
Exigència  Projecte
 
  No aplicable. No existeixen tapissos mòbils ni escales 

mecàniques en projecte 
 
 
Elements d’urbanització. Vegetació 
 
Exigència  Projecte
 
Els arbres, arbustos, plantes ornamentals o elements vegetals 
no envairan mai l’itinerari peatonal accessible 

La vegetació no envaeix l’itinerari peatonal accessible 

 
 
Encreuaments entre itineraris peatonals i vehiculars. 
Condicions generals 
 
Exigència  Projecte
 
Els punts de creuament entre els itineraris peatonals i 
vehiculars hauran d’assegurar que el trànsit de vianants es 
mantingui de manera continua, segura i autònoma en tot el 
seu desenvolupament 

Els punts de creuament asseguren la continuïtat, seguretat i 
autonomia del trànsit de vianants 

Quan l’itinerari peatonal i vehicular estiguin a diferents nivells, 
la diferència de rasant es salvarà mitjançant plans inclinats 
amb les característiques disposades a l’article 20 

Veure apartat Guals

Les solucions adoptades per salvar el desnivell entre la vorera i 
la calçada en cap cas envairan l’àmbit de pas de l’itinerari 
peatonal accessible 

No s’envaeix l’àmbit de pas de l’itinerari peatonal accessible

Es garantirà que al costat dels punts de creuament no existeixi 
vegetació, mobiliari urbà o qualsevol altre element que pugui 
obstaculitzar el creuament o la detecció visual 

Punts de creuament lliures d’obstacles 

La senyalització tàctil en el paviment en els punts 
d’encreuament haurà de complir amb les característiques 
establertes a l’article 46 

Veure apartat Guals

 
 
Encreuaments entre itineraris peatonals i vehiculars. Guals 
peatonals 
 
Exigència  Projecte
 
El disseny i la ubicació dels guals peatonals garantirà en tot cas 
la continuïtat i integritat de l’itinerari peatonal accessible en la 
transició entra la vorera i el pas de vianants 

Els guals asseguren la continuïtat, seguretat i autonomia del 
trànsit de vianants 

L’amplada mínima del pla inclinat del gual a cota de calçada  Amplada mínima 2.90m



 

serà de 1.80m 
La trobada entre el pla inclinat del gual i la calçada haurà 
d’estar enrasada 

Trobada amb calçada elevada, sense plans inclinats 

Es garantirà la inexistència d’arestes vives en qualsevol dels 
elements que conformen el gual peatonal 

Elements sense arestes vives

El paviment del pla inclinat proporcionarà una superfície llisa i 
antilliscant en sec i mullat, i incorporarà la senyalització tàctil 
disposada en els articles 45 i 46 

Trobada amb calçada elevada, sense plans inclinats 
Característiques de senyalització tàctil segons normativa 

Els pendents longitudinals màxims dels plans inclinats seran 
del 10% per trams de fins a 2.00m i del 8% per trams de fins a 
2.50m. El pendent transversal màxim serà en tots els casos del 
2% 

Trobada amb calçada elevada, sense plans inclinats 

Els guals peatonals formats per un pla inclinat longitudinal al 
sentit de la marxa en el punt d’encreuament generen un 
desnivell d’alçada variable en els seus laterals; aquests 
desnivells hauran d’estar protegits mitjançant la col∙locació 
d’un element puntual en cada lateral del pla inclinat 

Trobada amb calçada elevada, sense plans inclinats 

En els guals peatonals formats per tres plans inclinats tant el 
principal, longitudinal al sentit de la marxa en el punt 
d’encreuament, com els dos laterals, tindran el mateix 
pendent 

Trobada amb calçada elevada, sense plans inclinats 

Quan no sigui possible salvar el desnivell entre la vorera i la 
calçada mitjançant un gual d’un o tres pendents, es portarà la 
vorera al mateix nivell de la calçada vehicular, mitjançant dos 
plans inclinats longitudinals al sentit de la marxa en la vorera, 
ocupant tota la seva amplada i amb un pendent longitudinal 
màxim del 8% 

No aplicable. Trobada amb calçada elevada 

En espais públics urbans consolidats, quan no sigui possible la 
realització d’un gual peatonal sense envair l’itinerari peatonal 
accessible, es podrà ocupar la calçada vehicular sense 
sobrepassar el límit marcat per la zona d’aparcament. Aquesta 
solució s’adoptarà sempre que no condicioni la seguretat de 
circulació 

No aplicable

 
 
Encreuaments entre itineraris peatonals i vehiculars. Passos de 
vianants 
 
Exigència  Projecte
 
S’ubicaran en aquells punts que permetin minimitzar les 
distàncies necessàries per efectuar el creuament, facilitant en 
tot cas el trànsit peatonal i la seva seguretat. Els seus elements 
i característiques facilitaran una visibilitat adequada dels 
vianants envers els vehicles i viceversa 

La ubicació dels passos minimitza les distàncies necessàries pel 
creuament. El seu disseny facilita la visibilitat 

Els passos de vianants tindran una amplada de pas no inferior 
a la dels dos guals peatonals que els limiten i el seu traçat serà 
preferentment perpendicular a la vorera 

Amplada mínima 2.90m, sense guals (calçada elevada) 
Traçat perpendicular a les voreres 

Quan el pendent del gual sigui superior al 8%, s’ampliarà 
l’amplada del pas de vianants en 0.90m mesurats a partir del 
límit extern del gual. Es garantirà la inexistència d’obstacles en 
l’àrea corresponent de la vorera 

No aplicable

Els passos de vianants disposaran de senyalització en el pla del 
terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels 
vehicles 

Pintura antilliscant en el terra i senyalització vertical 

Quan no sigui possible salvar el desnivell entre vorera i calçada 
mitjançant un pla inclinat, es podrà aplicar la solució d’elevar 
el pas de vianants en tota la seva superfície al nivell de les 
voreres 

Solució de projecte

 
 
Encreuaments entre itineraris peatonals i vehiculars. Illes
 
Exigència  Projecte
 
  No aplicable. No existeixen illes en projecte 
 
 
Encreuaments entre itineraris peatonals i vehiculars. Semàfors
 
Exigència  Projecte
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N/A  No aplicable. No existeixen semàfors en projecte 
 
 
Urbanització de fronts de parcel∙la. Condicions generals
 
Exigència  Projecte
 
Els fronts de parcel∙la marquen el límit d’aquesta amb la via 
pública, no podent envair l’itinerari peatonal accessible ni a 
nivell del terra ni en alçada 

Els fronts de parcel∙la no envaeixen l’itinerari peatonal 

En cas que es produís una diferència de rasants entre l’espai 
públic urbanitzat i la parcel∙la, el desnivell haurà d’ésser resolt 
dins els límits de la parcel∙la, quedant prohibida l’alteració del 
nivell i el pendent longitudinal de la vorera per adaptar‐se a les 
rasants de la nova edificació 

Els desnivells es resoldran en tot cas a l’interior de la parcel∙la

Es garantirà, en tot cas, la continuïtat del l’itinerari peatonal 
accessible en discórrer pel front de les parcel∙les adjacents, 
evitant graons, ressalts i plans inclinats, així com rampes que 
poguessin envair o alterar el nivell, el pendent longitudinal o 
altres condicions, característiques o dimensions del mateix   

Es garanteix la continuïtat de l’itinerari peatonal  

 
 
Mobiliari urbà 
 
Exigència  Projecte
 
  No aplicable. No existeix mobiliari urbà en projecte 
 

 
Elements de protecció al vianant 
 
Exigència  Projecte
 
S’utilitzaran baranes  per evitar el risc de caigudes vora els 
desnivells amb una diferència de cota de més de 0.55 m 

No aplicable. No hi ha en projecte desnivells amb una 
diferència de cota de més de 0.55 m 

 
Els passamans es dissenyaran segons els següents criteris:
Tindran una secció de disseny ergonòmic amb una amplada 
per agafar entre 4.5 cm i 5 cm de diàmetre. En cap cas es 
disposaran cantells vius 

Passamà amb tub rodó d’acer inoxidable de Ø 42 mm 

Estaran separats del parament vertical almenys 4 cm, el 
sistema de subjecció serà ferm i no interferirà el pas continu 
de la mà en tot el seu desenvolupament 

Passamà separat almenys 50 cm dels paraments verticals. 
Subjecció ferm a terra, desenvolupament continu sense 
interrompre el pas de la mà 

S’instal∙laran passamans dobles l’alçada dels quals estarà 
compresa, en el passamà superior, entre 0.95 i 1.05 m, i en el 
inferior entre 0.65 i 0.75 m 

L’escala que s’executa és una millora d’aquella ja existent 
que constitueix únicament un pas alternatiu als itineraris 
peatonals ja existents, pel que no es considera itinerari 
peatonal accessible i no li són aplicables les seves exigències. 

 
 Es resumeixen tot seguit totes les mesures de millora de l’accessibilitat i seguretat d’ús dintre de l’abast 
i les limitacions de les obres previstes: 
 
a. El camí entre el carrer Salvador i el carrer Tordera es resol amb un tram de 1.80 m d’amplada mínima i 
un 12%  de pendent constant, millorant considerablement l’accessibilitat a peu des de la part alta del 
polígon respecte de les condicions existents. El paviment de roca aflorada compleix amb les condicions 
establertes a l’article 11 de l’Ordre VIV 561/2010. 
 
b. S’estableix un pas de vianants elevat entre l’arrencada del camí pavimentat i el carrer Déntol, 
facilitant la comunicació amb aquest. 
 
c . Els trams B1 i B2 de les escales del carrer Déntol es resolen amb les dimensions indicades pel Decret 
135/1995 i l’Ordre VIV 561/2010, per tal de millorar l’accessibilitat a l’habitatge existent al punt mig del 
carrer: 
 
‐ Amplada mínima 1.20 m 
‐ Estesa graó 30 cm 



 

‐ Alçada graó 16 cm 
‐ Nombre de graons seguits sense replà intermedi: 12. 
‐ Llargada de replà intermedi 2.00 m > 1.20 m. 
 
d. Les escales del carrer Déntol es doten de passamà en tot el seu desenvolupament. 
 
 
3. ANNEX 2. CLAVEGUERAM 
 

3.1. EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de la xarxa de clavegueram objecte d’aquest projecte és al sector PAU a2.6 de la 
població de Tamariu al terme de Palafrugell. 
 
 

3.2. REGAMENTACIÓ APLICABLE 
 
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva utilització i 
la manera d’executar les obres a realitzar, donant compliment a les següents disposicions: 
 
‐  Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
 
‐  Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15 de septiembre de 1986, del MOPU  (BOE núm.228 23/09/1986) 
 
‐  S’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament. Decret 130/2003 de 29 de maig de 
2003, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm.3894, 13/05/2003. 
 
‐  S’aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu 
en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals i de la Llei 17/1987, de 13 de juliol, sobre 
administració hidràulica de Catalunya, en un text únic. 
 
‐  Decret Legislatiu 1/1998, de 28 de gener, del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques  (DOGC  núm.962, 07/03/1988) 
 
Recomenades: 
 
‐  NTE‐ISS, 30/07/73 , Instalación de evacuación de salubridad: saneamiento del edificio. 
‐  NTE‐ISD, 09/01/74; Depuración y vertido de Aguas Residuales. 
‐  NTE‐ASD, 18/04/77; Sistemas de Drenajes. 
 
 

3.3. DETERMINACIÓ DELS CABALS EVACUATS 
 
Els cabals evacuats per la xarxa de sanejament s’obtenen per dos mètodes complementaris: 
 
a) El cabal d’aigües residuals evacuat per les arquetes dels edificis de vivendes o vivendes unifamiliars 
s’obté a raó de 0,00005 m3/s∙viv. Per a edificis amb usos diferents a l’indicat es consideren les següents 
equivalències: 
 
  Hotels:       1  vivenda cada dormitori 
  Hospitals:     1  vivenda cada 2 malalts. 
  Escoles:      1  vivenda cada 50 alumnes. 
  Quartels:    1  vivenda cada 10 soldats, militars, etc. 
  Piscines públiques:   1  vivenda cada 25 m3 de vas de piscina. 
  Mercats:     1  vivenda cada 200 m². 
  Escorxadors:     1  vivenda per cap. 
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b) Establint un equipament sanitari per habitatge tipus i assignant les unitats de descàrrega previstes a 
la taula 4.1. de la secció HS – 5 del CTE. 
 
Per al projecte en estudi s’han estimat els següents cabals a evacuar: 
 
‐ Les arquetes desallotgen les aigües negres que provenen de les parcel•les, amb un cabal equivalent a 
un determinat nombre de vivendes, i un 20% de la superfície de la parcel•la, considerant que el 80% 
restant és absorbit pel terreny. 
 
La instal∙lació existent estava dimensionada per donar servei a un total de 13 habitatges i un edifici amb 
ús hoteler. Amb la nova ordenació establerta pel POUM de Palafrugell, l’aprofitament urbanístic del 
sector PAU a2.6 es redueix a 10 habitatges. Per tant, en reduir‐se la càrrega d’abocament, es pot 
concloure que la xarxa existent té capacitat suficient per a la nova ordenació del sector, segons es pot 
comprovar en el quadre següent: 

 
 
 

3.4. SISTEMA D’EVACUACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
L’evacuació d’aigües es realitza per gravetat fins a connexió amb la xarxa existent. 
 
 
 
 



 

3.5. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 
La xarxa de sanejament es dissenyarà seguint el traçat viari o zones públiques no edificables i sempre 
que el càlcul ho permeti, la seva pendent s’adaptarà a la del terreny o carrer. 
 
  L’escomesa d’edificis a la xarxa de sanejament tindrà el seu origen en arquetes diferents per la 
recollida de les aigües negres procedents de les vivendes. Des de l’arqueta s’escometran a la xarxa 
general preferentment a través d’un pou de registre. Sempre que un ramal secundari o una escomesa 
s’inserti en un altre conducte es tindrà en compte que l’angle de trobada sigui com a màxim de 60º. 
  Obligatòriament es disposaran pous de registre que permetin l’accés per a inspeccions i neteja: 
 
  a)  En escomeses a la xarxa de clavegueram. 
  b)  En els canvis d’alineació, de pendents i de secció dels conductes. 
  c)  En les unions dels col•lectors o ramals. 
d)  En els trams rectes dels conductes, en general a una distància màxima            
     de 50 m.  
 
  Quan la xarxa discorri per una sola vorera, es deixaran previstos, en l’oposada, pous a distància 
màxima de 50m, enllaçats a la xarxa mitjançant conductes que atravessin la calçada. 
 
  S’utilitzaran pous de registre circulars, tindran un diàmetre interior de 1,00 m. També podran 
utilitzar‐se pous de registre prefabricats sempre que es compleixin les dimensions interiors, estanqueïtat 
i resistència exigides als no prefabricats. 
   
  Totes les obres complementàries de la xarxa, pous de registre, embornals, unions de 
col•lectors, escomeses i altres obres especials, poden ser prefabricades o construïdes “in situ”, estaran 
calculades per a resistir, tant les accions del terreny, com les sobrecàrregues definides en el projecte i 
seran executades segons el projecte. 
 
  La seva solera serà de formigó en massa o armat i el seu gruix no serà inferior a 20 cm. 
 
  Els alçats construïts “in situ” podran ser de formigó en massa o armat, o bé de fàbrica de totxo 
massís. El seu espessor no podrà ser inferior a 10 cm si fossin de formigó armat, 20 cm si fossin de 
formigó en massa i a 25 cm si fossin de fàbrica de totxo. 
 
  El formigó utilitzat per a la construcció de la solera no serà d’inferior qualitat al que s’utilitzi en 
alçats quan aquests es construeixin amb aquest material. En qualsevol cas, la resistència característica a 
compressió als 25 dies del formigó que s’utilitzi en soleres no serà inferior a 200 kp/cm2. 
 
  Les superfícies interiors d’aquestes obres seran llises  estanques. Per assegurar d’estanqueïtat 
de la fàbrica de totxo, aquestes superfícies seran revestides d’un remolinat polit de 2 cm de gruix. 
 
  Les obres han d’estar projectades de tal manera que permetin la connexió dels nusos amb la 
mateixa estanqueïtat que la exigida a la unió dels tubs entre sí. 
 
  En les canonades rígides, s’haurà de col•locar juntes suficientment elàstiques i a una distancia 
no superior a 50cm de la paret d’obra de fàbrica, abans i després d’acometre a la mateixa, per a evitar 
que com a conseqüència de seients desiguals del terreny, es produeixin danys en la canonada, o en la 
unió de la canonada a l’obra de fàbrica. 
 
  La profunditat mínima de les rases es determinarà de manera que les canonades resultin 
protegides dels efectes del tràfic i càrregues exteriors, així com protegides de les variacions de 
temperatures del medi ambient a on es troben. Per això, es tindrà en compte la situació de la canonada 
(segons sigui sota calçada o lloc de tràfic més o menys intens, o sota voreres o lloc sense tràfic), el tipus 
de replè, la pavimentació si existeix, la forma i qualitat del llit de recolzament, la naturalesa de les terres, 
etc. Com a norma general, sota calçada o en terreny de tràfic rodat, la profunditat mínima serà tal que la 
generatriu superior de la canonada quedi almenys a 1 m de la superfície; en voreres o zones sense tràfic 
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rodat pot disminuir‐se aquest recobriment a 60 cm. Si el recobriment indicat com a mínim no es pogués 
respectar‐se per raons topogràfiques, per altres canalitzacions, etc. Es prendran mesures de protecció 
necessàries (reforç de canalitzacions, etc.) 
 
  Les conduccions de sanejament es situaran en el pla inferior a les d’abastament, amb distancies 
verticals i horitzontals entre una i altra no menor a 1 m, mesurat entre els plans tangents, horitzontals i 
verticals a cada canonada més pròxims entre sí. 
L’amplada de les rases ha de ser la suficient per tal que els operaris puguin treballar en bones 
condicions, deixant, segons el tipus de canonada, un espai suficient per a què l’operari instal•lador 
pugui efectuar el seu treball amb totes garanties de seguretat. L’amplada de la rasa depèn del tamany 
de la canonada, profunditat de la rasa, talús de les parets laterals, naturalesa del terreny i de la 
conseqüent necessitat o no d’entivació, etc. com a norma general, l’amplada mínima no ha de ser 
inferior a 70 cm i s’ha de deixar un espai de 20 cm a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. 
 
  Les rases s’obriran mecànicament, però en qualsevol cas el seu traçat haurà de ser correcte, 
perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, a menys que el tipus de junta a utilitzar 
precisi que s’obrin nínxols. 
 
  Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es compactarà o consolidarà pels procediments que s’ordenin i sempre amb temps suficient. 
En el cas que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la possibilitat de construir una 
cimentació especial. 
 
Condicions especials escomesa parcel∙la 05: 
 
L’escomesa de clavegueram de la parcel∙la 05 s’ha de connectar a la de la parcel∙la 04, per la qual cosa 
aquesta haurà d’incorporar una servitud de pas d’instal∙lacions a la seva descripció registral: 
 

3.6. CANONADES 
 
Com a principi general la xarxa de sanejament ha de projectar‐se de manera que en règim normal, les 
canonades que la formen no tinguin que suportar pressió interior. Tot i així, donat que la xarxa de 
sanejament pot entrar parcialment en càrrega degut a cabals excepcionals o per obturació d’una 
canonada, haurà de resistir una pressió interior d’1 kp/cm² (0,098 Mp). 
 
  Les característiques físiques i químiques de la canonada, seran inalterables a l’acció de les 
aigües que hagin de transportar, en què la conducció haurà de resistir sense danys tots els esforços que 
hagi de suportar en servei i durant les proves i mantenir‐se l’estanquitat de la conducció, tot i la possible 
acció de l’aigua. 
 
  El diàmetre nominal dels tubs de la xarxa de sanejament no serà inferior a tres‐cents 
mil•límetres. Per a usos complementaris (escomeses, etc.) es podran utilitzar tubs de diàmetres menors, 
sempre que estiguin inclosos en les taules de classificació corresponents als diferents materials. 
 
  Tots els elements han de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes utilitzat 
perquè aquestes siguin estanques; amb la finalitat que els extrems de qualsevol element estiguin 
perfectament acabats per tal que les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin en la 
seva posada a punt i muntatge, evitant haver de forçar‐les. 
 
  Les juntes que s’utilitzaran podran ser, segons el material amb què està fabricat el tub: 
manegot del mateix material i característiques del tub amb anells elàstics, copa amb anella elàstica, 
soldadura o altres que garanteixin la seva estanqueïtat i perfecte funcionament 
 

3.7. PROVES DE LA CANONADA INSTAL∙LADA 
 
S’haurà de provar almenys el 10% de la longitud total de la xarxa. El D.O. determinaran els trams que 
han de provar‐se. 



 

 
  Un cop col•locada la canonada de cada tram, construïts els pous i abans del replè de la rasa, el 
contractista comunicarà al D.O. que aquest tram està en condicions de ser provat. El D.O. en el cas que 
es decideixi provar aquest tram fixarà la data, en cas contrari autoritzarà el replè de la rasa. 
 
   La prova es realitzarà obturant l’entrada de la canonada en el pou d’aigües avall i qualsevol 
altre punt en el que pugui sortir l’aigua; s’emplenarà completament d’aigua la canonada i el pou 
d’aigües amunt del tram a provar. 
 
   Transcorreguts 30 minuts de l’emplenat s’inspeccionaran els tubs, les juntes i els pous, 
comprovant‐se que no hi ha hagut pèrdua d’aigua. 
 
   Excepcionalment, el D.O podrà substituir aquest sistema de prova per un altre de reconegut 
prestigi que permeti la detecció de fuites. 
 
   Si s’aprecien fuites durant la prova, el contractista les corregirà procedint a continuació a una 
nova planta. 
 
  Una vegada 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 existeixen, verificant el pas correcte d’aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
 
4. ANNEX 3. EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUJANES 
 

4.1. EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de la xarxa de recollida i evacuació d’aigües plujanes objecte d’aquest projecte és al 
sector PAU a2.6 de la població de Tamariu al terme de Palafrugell. 
 
 

4.2. DETERMINACIÓN DELS CABALS EVACUATS 
 
El cabal d’aigües pluvials recollit en cunetes s’obté a raó de 0.1 m³/s∙ha, millorant aquest valor en funció 
de la zona geogràfica: 
 
Zona X: Coeficient K=1 
Zona Y: Coeficient K=1,5 
Zona Z: Coeficient K=2 
 
 

4.3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 
L’evacuació d’aigües plujanes es resol per escorrentia natural en superfície amb recollida puntual 
d’aigües en el cul de sac del carrer Salvador en una reixa interceptora de fosa amb arqueta. Aquestes 
aigües es conduiran amb un tub de PVC de Ø125 soterrat que discorrerà paral∙lel al límit nord de la zona 
verda i que tindrà sortida abans de la vorera de l’encreuament entre els carrers Tordera i de la Riera. En 
la sortida del tub es disposarà un escut de rocalla per disgregar el raig d’aigua i reduir la seva força en el 
vessament cap al carrer de la Riera. 
 
 Tant si es construeix in situ com  si és prefabricada, l’arqueta haurà de tenir resistència suficient per 
resistir accions del terreny i sobrecàrregues. La seva solera serà de formigó en massa o armat i de gruix 
no inferior a 15cm. La superfície interior serà llisa i estanca. Ha d’estar projectada de forma que permeti 
la connexió estanca del tub. En la canonada s’haurà de col∙locar una junta suficientment elàstica a una 
distància no superior a 50cm de la paret del pou per evitar que a conseqüència de seients desiguals del 
terreny es produeixin danys en la canonada o en la unió. 
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Tots els elements han de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes utilitzat perquè 
aquestes siguin estanques; amb la finalitat que els extrems de qualsevol element estiguin perfectament 
acabats per tal que les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin en la seva posada a 
punt i muntatge, evitant haver de forçar‐les. 
 
Les juntes que s’utilitzaran podran ser, segons el material amb què està fabricat el tub: manegot del 
mateix material i característiques del tub amb anells elàstics, copa amb anella elàstica, soldadura o 
altres que garanteixin la seva estanquitat i perfecte funcionament. 
 
 
5. ANNEX 4. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
 

5.1. EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de la xarxa d’abastament d’aigua objecte d’aquest projecte és al sector PAU a2.6 de la 
població de Tamariu al terme de Palafrugell. 
 

5.2. REGLAMENTACIÓ APLICABLE 
 
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquin la seva ocupació i 
la forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment als següents disposicions: 
 
‐  ‐"Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y 
creación de una “Comisión  permanente para tuberías de abastecimiento  de agua y saneamiento de 
poblaciones”. Orden de 28 de julio de 1974, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm.236 y 237, 02 y 
03/10/1974) (C.E. – BOE núm.260, 30/10/1974). 
 
‐  RD 849/1986, pel que s’aprova el Reglamento de Dominio Público Hidraulico. BOE: 30/04/86 
 
‐  Característiques que han de complir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament 
d’Indústria i Energia (DOGC núm.1606, 12/06/1992).*Modificació. Decret 196/1992, de 4 d’agost (DOGC 
núm. 1649, 25/09/1992). 
 
‐  ‐Normas  recomenades:   N.T.E‐ I.F.A.‐1976 Abastecimiento. 
o  N.T.E‐ I.F.P. 1974  Riego. 
 
‐  Normes particulars i de normalització, informe Projecte d’urbanització PAU a2.6 – Carrer 
Tordera, Salvador i Déntol de Tamariu, emès per la companyia SOREA, responsable de l’abastament 
municipal d’aigua potable. 
‐  Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
 
 

5.3. DOTACIÓ A LA ZONA D’ACTUACIÓ 
 
Per  trobar la dotació o consum mig diari es deuen estudiar els diferents usos existents a la zona 
d'actuació.  
 
Zones urbanes i residencials. 
 
El cabdal  màxim o de càlcul " q. màx. " s'obtindrà de la següent manera: 
 
 q. màx. =  CP  • (d •N 86.400) 
 
Sent: 
 
‐   q màx. : com cal màxim o de càlcul (l s) 



 

‐  CP : coeficient punta. S'obté d'acord amb el nivell socioeconòmic o núm.  
   d'habitants. 
‐  Nivell socioeconòmic baix. Coeficient punta: 4 
‐  Nivell socioeconòmic mitjà. Coeficient punta: 3,2 
‐  Nivell socioeconòmic alt. Coeficient punta: 2,7 
‐  d: dotació o consum mig diari (1hab.•dia). S'obté d'acord amb nivell  
   socioeconòmic. 
‐  Nivell socioeconòmic baix: 150  
‐  Nivell socioeconòmic mitjà: 225  
‐  Nivell socioeconòmic alt: 300  
‐  N: població total subministrada. Si a aquest valor se li assigna el nom mig d'habitants per habitatge, el 
cabdal màxim o de càlcul resultarà en l s• viv.,  es a dir, el cabdal cal requerit per punt de consum 
(habitatge en aquest cas). 
‐  1 dia = 24 h • 3600 s/h =86.400 s 
 
Es pot establir la següent dotació d’aigua per reg: 
 
1,5....3,0 l m²∙dia en zona humida 
3,0....6,0 l m²∙dia en zona mitja 
6,0....9,0 l m²∙dia en zona seca 
 
Es preveu un cabal de 2,0 l/s. 
 
CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 
 
La presa d’aigua per al reg es connectarà a la xarxa hidràulica existent en l’encreuament entre els carrers 
Tordera i Déntol, segons les indicacions de la companyia subministradora. S’hi instal∙larà una vàlvula de 
seccionament i un equip de regulació i comptatge encastat en els murs de tanca del carrer Tordera. 
 
 

5.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 
El sistema de proveïment d'aigua és un conjunt d'obres, equips i serveis destinats al subministrament 
d'aigua potable per a fins de consum domèstic, industrial, serveis públics i altres usos.  
La conducció d'alimentació o canonada de portada condueix l'aigua des del punt de pressa (d’una xarxa 
existent),  fins la xarxa de distribució pròpiament dita. 
 
Les artèries son els conductes principals, la missió dels quals és alimentar als distribuïdors. No és deuen 
connectar a elles branques d'escomesa. 
 
Els distribuïdors, connectats a les artèries, condueixen l'aigua des d'aquestes a les branques d'escomesa. 
 
Les branques d'escomesa condueixen l'aigua fins les arquetes d'escomesa, per a alimentar als edificis, 
indústries, etc. 
 
Totes les canonades indicades s'instal•laran enterrades, amb una profunditat mínima tal que la 
generatriu superior de la canonada quedi almenys a un metre de la superfície en encreuaments de 
calçades i a seixanta centímetres en instal•lació sota voreres o lloc sense tràfic rodat. Si el recobriment 
indicat com a mínim no pogués respectar‐se per raons topogràfiques, per altres canalitzacions, etc., es 
prendran les mesures de protecció necessàries. 
 
Les conduccions d'aigua potable es situaran en planol superior als de sanejament, amb distàncies 
verticals i horitzontal entre una i l'altra no menor a un metre, amidat entre plànols tangents, 
horitzontals i verticals a les canonades mes pròximes entre si. En obres de poca importància i sempre 
que es justifiqui degudament podrà reduir‐se aquest valor d’un (1) metre fins cinquanta (50) 
centímetres. Si aquestes distàncies no poguessin mantenir‐se o calgués encreuaments amb altres 
canalitzacions, hauran d’adoptar‐se precaucions especials. 
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L'amplada de les rases ha de ser la suficient perquè els operaris treballin en bones condicions, deixant, 
segons el tipus de canonada, un espai suficient perquè l'operari instal•lador pugui efectuar el seu treball 
amb tota garantia. L'ample de la rasa depèn de la grandària de la canonada, profunditat de la rasa, 
talussos de les parets laterals, naturalesa del terreny i conseqüent necessitat o no d' apuntalament, etc.; 
com norma general, l'amplària mínima no deu ser inferior a seixanta (60) centímetres i és deu deixar un 
espai de quinze a trenta (15 a 30) centímetres a cada costat del tub, segons el tipus de juntes.  
 
El replè  de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es regularitzarà deixant 
una rasant uniforme. El replè s'efectuarà preferentment amb sorra solta, grava o pedra picada, sempre 
que la grandària superior d'aquesta no excedeixi de dos centímetres. S'evitarà l'ocupació de terres 
inadequades. Aquests replens es piconaran curosament per tongades i es regularitzarà la superfície.  
 
En l'elecció del tipus de junta per a canonades, el Projectista deurà tenir en compte les sol. licitacions 
externes i internes a que ha d'estar sotmesa la canonada, rigidesa del llit de suport, pressió hidràulica, 
etc. així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixin la 
junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i 
no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
La pressió dinàmica en la xarxa no deu superar els 60 m.c.a., recomanant‐se la instal•lació de vàlvules 
reductores de pressió en aquells llocs que puguin tenir les esmentades sobrepressions. La pressió de 
servei mínim en l'extrem de l'escomesa serà de 10 m.c.a. per sobre l’alçada màxima de l'edificació. És 
recomana, per tant, que les pressions en la xarxa oscil•lin entre els 20 i 40 m.c.a. 
 

5.5. TUBS 
 
S’empraran els següents tipus de tubs: 
 
Connexió a xarxa i distribució: Polietilè Alta Densitat PE100 DN 75 mm, PN 16 bar. 
Líneas de reg: Polietilè Alta Densitat PE100 DN 50 mm, PN 16 bar . 
 
 

5.6. PROVES DE LA CANONADA INSTAL∙LADA 
 
La pressió interior de prova en rasa de les canonades de connexió a xarxa i distribució serà tal que 
s'arribi al punt mes baix del tram en prova 1,4 vegades la pressió màxima de treball en el punt de mes 
pressió. En casos molt especials en els quals l'escassesa d'aigua o altres causes facin difícil l'omplert de la 
canonada durant el muntatge, el contractista podrà proposar, raonadament, la utilització d'altre sistema 
especial que permeti fer la prova amb idèntica seguretat. 
 
  La pressió de prova d' estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de la prova. La durada de la prova d' estanquitat serà de dues hores, i la pèrdua en 
aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula: 
 
  V = K • L • D. 
 
en la qual: 
 
V: pèrdua total en la prova en litres. 
L: longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D: diàmetre interior, en metres. 
k: coeficient depenent del material (1 a 0,25). 
 
De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, si aquestes són sobrepassades, el 
contractista, a les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix està obligat 
a reparar qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a l'admissible. 
 



 

 
5.7. INFORME DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA D’AIGUA POTABLE 

 
Es reprodueix tot seguit l’Informe Projecte d’urbanització PAU a2.6 – Carrer Tordera, Salvador i Déntol 
de Tamariu, emès per la companyia SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, amb 
data 19‐10‐2015, signat pel cap de Distribució Jordi Gratacós Bonilla. 
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6. ANNEX 5. XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
 

6.1. EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de la xarxa de baixa tensió objecte d’aquest projecte és al sector PAU a2.6 de la població 
de Tamariu al terme de Palafrugell. 
 
 

6.2. REGLAMENTACIÓ APLICABLE 
 
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen la seva utilització i 
la manera d’execució de les obres a dur a terme, amb el compliment a les següents disposicions: 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (RD 
842/2002, de 2 d’Agost de 2002). 

 
- Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IER – Xarxa exterior (B.O.E. 19.6.84). 

 
- Real Decret 1955/2000 d’1 de Desembre, en què es regulen les Activitats de Transport, 

Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments d’Autorització d’Instal•lacions 
d’Energia Elèctrica. 

 
- Normes particulars i de normalització de la Companyia Subministradora d’Energia Elèctrica.  

 
- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

 
 

- Reglament de Verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia, en el títol 
V, capítol primer, article 65, al tractar‐se d'una xarxa de distribució pública i que, en el seu dia, 
haurà de passar a l'empresa distribuïdora d'energia que alimenta el centre de transformació 
MT/BT. 

 
- Reglament d'escomeses elèctriques (R.D. 2949/1982) que preveu en el seu capítol IV, les 

condicions que cal observar en les xarxes de distribució.   
 
 

- Sector elèctric. Llei 54/1997, de 27 de novembre , de la Presidència del Govern (BOE núm.285, 
28/11/1997) 

 
Característiques que han de complir les proteccions a instal•lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament 
d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992) *Modificació. Decret 196/1992, de 4 d’agost (DOGC 
núm. 1649, 25/09/1992) 
 
 

6.3. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
 
L’energia per a l’ampliació de les xarxes es subministrarà a 400/230 V., procedent de la xarxa existent 
d’enllumenat públic i de distribució de baixa tensió per a consums particulars. 
 
 

6.4. PREVISIÓ DE POTÈNCIA A LA ZONA D’ACTUACIÓ 
 
La potència requerida a l’àmbit és la corresponent al total de l’enllumenat públic previst més 
l’alimentació per a la centraleta de reg i una base d’endoll al quadre de protecció i maniobra 
d’enllumenat: 
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Previsió de potència   
   
Tipus de lluminàries  Salvi Bàsic 
Làmpades  VSAP 70w 
Nombre de punts de llum  2 
Factor d’arranc  1.8 
   
Total potència prevista punts de llum  252 w 
   
Base endoll auxiliar quadre P i M  1000 w 
Alimentació centraleta reg  250 w 
   
Total potència prevista  1502 w 
 
Les previsions de potència per als consums particulars són les anotades al plànol I09. 
 
 

6.5. TRAÇAT DE LA XARXA ELÈCTRICA 
 
Per al repartiment del subministrament elèctric als serveis generals s’han dissenyat unes línies que 
sortiran del quadre elèctric de baixa tensió existent en el Centre de Transformació, propietat de la 
Companyia Subministradora. 
La xarxa elèctrica, en el seu recorregut, només afectarà a terrenys de domini públic de la urbanització. 
 
El traçat d’aquesta xarxa es pot observar en el en el plànol adjunt i en els plànols del projecte 
d’urbanització del sector. 
 
 

6.6. CANALITZACIONS 
 
Les canalitzacions es disposaran, en general, per terrenys de domini públic, i en zones perfectament 
delimitades, preferentment sota voreres. El traçat serà el més rectilini possible i a ser possible paral∙lel a 
referències fixes com línies de façana i vorades. Així mateix, s’haurà de tenir en compte els radis de 
curvatura mínims, fixats pels fabricants (o en el seu defecte, els indicats a les normes UNE 20.435)  a 
respectar en els canvis de direcció. 
 
Durant el projecte s’haurà de consultar amb les empreses de servei públic i amb els possibles propietaris 
de serveis per a conèixer la posició de les seves instal∙lacions a la zona afectada. Una vegada s’ha estat 
coneixedor, previ a l’obertura de les rases s’obriran cates de reconeixement per confirmar o rectificar el 
traçat previst en el projecte. 
 
Canalitzacions directament enterrades. 
 
La profunditat, fins a la part inferior del conductor, no serà inferior a 0,60 m en voreres, ni de 0,8m en 
calçades.  
 
Quan existeixin impediments que no permetin aconseguir les esmentades fondàries, aquestes podran 
reduir‐se sempre que es disposi de les proteccions mecàniques suficients. En cas contrari, s’hauran 
d’augmentar les condicions quan les condicions així ho exigeixin. 
 
Per aconseguir que el conductor quedi correctament instal•lat sense haver rebut danys, i que ofereixi 
una seguretat enfront a excavacions fetes per a tercers, a la instal∙lació dels conductors es seguiran les 
instruccions descrites a continuació: 
 
‐ El llit de la rasa en què s’hi col∙locarà el conductor, ha de ser llis i lliure d’arestes vives, vorades, pedres, 
etc. En el mateix es disposarà una capa de sorra de mina o de riu rentada, de gruix mínim de 0,05m 
sobre la qual es col∙locarà el conductor. Per sobre del cable anirà una altra capa de sorra o terra cribada 



 

d’uns 0,10m de gruix. Ambdues capes cobriran l’amplada totals de la rasa, la qual serà suficient per 
mantenir 0,05m de distància entre els cables i les parets laterals. 
 
‐ Per sobre de la sorra, tots els conductors hauran de tenir una protecció mecànica, com per exemple, 
lloses de formigó, plaques protectores de plàstic, rajoles o rasetes col∙locades transversalment. 
S’acceptarà la utilització d’altres proteccions mecàniques equivalents. També es col∙locarà una cinta de 
senyalització que adverteixi de l’existència del conductor elèctric de baixa tensió. La seva distància 
mínima des del terra serà de 0,10m, i 0,25 de la part superior del conductor. 
 
‐ També s’acceptarà la col•locació de plaques amb una doble finalitat, com ara la protecció mecànica i 
de senyalització. 
 
Canalitzacions soterrades sota tub. 
 
En el possible s’evitaran els canvis de direcció dels tubs. En els punts a on es produeixin i per facilitar la 
manipulació dels conductors, es disposarà d’arquetes amb tapes, registrables o no. Per facilitar l’estesa 
dels cables, en els trams rectes s’instal∙laran arquetes intermèdies, registrables, cegues o simplement 
cales de tir, com a màxim cada 40m. Aquesta distància podrà ser modificada de manera raonable, en 
funció de derivacions, entroncaments o altres condicionants varis. Les arquetes seran prefabricades o de 
fàbrica remolinada interiorment, amb tapes de foneria de 60x60 cm i un llit de sorra absorbent en el seu 
fons. A l’entrada de les arquetes, els tubs hauran de quedar degudament segellats en els seus extrems 
per evitar l’entrada de rosegadors i d’aigua. Si es tracta d’unes urbanitzacions de nova construcció, a on 
els carrers i serveis han de permetre situar totes les arquetes dins les voreres, no es permetrà la 
construcció d’aquestes a on hi hagi tràfic rodat. 
 
Al llarg de la canalització es col∙locarà una cinta de senyalització, que adverteixi de l’existència del cable 
elèctric de baixa tensió. 
 
No s’instal∙larà més d’un circuit per tub. Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permeti un 
allotjament fàcil i una extracció dels cables o conductors aïllats. El diàmetre exterior mínim dels tubs en 
funció del nombre i secció dels conductors s’obtindrà de la taula 9, ITC‐BT‐21. 
 
Els tubs protectors seran segons el que s’estableix a la norma UNE‐EN 50.086 2‐4. Les característiques 
mínimes seran les  que s’indiquen a continuació:  
 
‐ Resistència a la compressió: 250 N per a tubs embeguts en formigó; 450 N per a     
  tubs en sols lleugers; 750 N per a tubs en sols pesats. 
 
‐ Resistència a l’impacte: Grau lleuger per a tubs embeguts en formigó; Grau normal     
  per a tubs en sols lleugers o pesats.  
 
‐ Resistència a la penetració d’objectes sòlids: Protegit contra objectes de D > 1 mm. 
 
‐ Resistència a la penetració de l’aigua: Protegit contra l’aigua en forma de pluja.  
 
‐ Resistència a la corrosió de tubs metàl∙lics i compostos: Protecció interior i exterior  
  mitjana. 
 
 

6.7. ENCREUAMENTS I PARAL∙LELISMES 
 
ENCREUAMENTS. 
 
Carrers i carreteres. 
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Els cables es col∙locaran a l’interior de tubs protectors, recoberts de formigó en tota la seva longitud a 
una profunditat mínima de 0,80m. Sempre que sigui possible, l’encreuament es farà perpendicular a 
l’eix del vial. 
 
Altres cables d’energia elèctrica. 
 
Sempre que sigui possible, es procurarà que els cables de baixa tensió discorrin per sobre dels d’alta 
tensió. 
 
La distància mínima entre un cable de baixa tensió i altres cables d’energia elèctrica serà: 0,25m amb 
cables d’alta tensió i 0,10m amb cables de baixa tensió. La distància del punt d’encreuament als 
entroncaments serà superior a 1m. 
 
Quan no puguin respectar‐se aquestes distàncies als cables directament enterrats, el cable instal∙lats 
més recentment es disposarà en canalitzacions sota tub 
 
Cables de telecomunicació. 
 
La separació mínima entre els cables d’energia elèctrica i els de telecomunicació serà de 0,20 m. La 
distància del punt d’encreuament al d’entroncament, tant del cable d’energia com del cable de 
telecomunicació, serà superior a 1 m. Quan no es pugui respectar aquestes distàncies en els cables 
directament enterrats, el cable instal•lat més recentment es disposarà en canalització entubada. 
  
Aquestes restriccions no es poden aplicar als cables de fibra òptica amb cobertes dielèctriques. Tot tipus 
de protecció en la coberta del cable ha de ser aïllant.  
 
Canalitzacions d’aigua i gas. 
 
Sempre que sigui possible, els cables s’instal∙laran per sobre de les canalitzacions d’aigua. 
 
La distància mínima entre cables d’energia elèctrica y canalitzacions d’aigua o gas serà de 0,20 m. 
S’evitarà l’encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d’aigua o gas, o dels 
entroncaments de la canalització elèctrica, situant unes i les altres a una distància superior a 1 m de 
l’encreuament. Quan no es pugui respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, 
la canalització instal∙lada més recentment es disposarà entubada. 
 
Conduccions de clavegueram. 
 
Es procurarà passar els cables per sobre de les conduccions de clavegueram.  
 
No s’admetrà incidir en el seu interior. S’admetrà incidir a la paret (per exemple, instal∙lant tubs, etc), 
sempre que s’asseguri que aquesta no ha quedat debilitada. Si no és possible, es passarà per baix, i els 
cables es disposaran en canalitzacions entubades. 
 
 
PROXIMITATS I PARAL∙LELISMES. 
 
Altres cables d’energia elèctrica. 
 
Els cables de baixa tensió podran instal∙lar‐se paral∙lelament a altres de baixa o alta tensió, mantenint 
entre ells una distància mínima de 0,10 m amb els cables de baixa tensió i 0,25 m amb els cables d’alta 
tensió. Quan no es pugui respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, el cable 
instal∙lat més recentment es disposarà en canalització entubada. 
 
Cables de telecomunicació. 
 



 

La distància mínima entre els cables d’energia i els de telecomunicació serà de 0,20 m. Quan no es pugui 
respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, el cable instal∙lat més recentment 
es disposarà en canalitzacions entubades. 
 
Canalitzacions d’aigua. 
 
La distància mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions d’aigua serà de 0,20 m. La 
distància mínima entre els entroncaments dels cables d’energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions 
d’aigua serà de 1 m. Quan no es pugui respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament 
enterrats, la canalització instal∙lada més recentment es posarà entubada. 
 
Es procurarà mantenir una distància mínima de 0,20 m en projecció horitzontal, i que la canalització 
d’aigua quedi per sota del nivell del cable elèctric. 
 
Per altre banda, les artèries principals d’aigua es disposaran de forma que s’assegurin distàncies 
superiors a 1 m respecte als cables elèctrics de baixa tensió.  
 
Canalitzacions de gas. 
 
La distància mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions de gas serà de 0,20 m, 
excepte per canalitzacions de gas d’alta pressió (més de 4 bar), en que la distància serà de 0,40 m. La 
distància mínima entre els entroncaments dels cables d’energia elèctrica i les juntes de las canalitzacions 
de gas serà de 1 m. Quan no es puguin respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament 
enterrats, la canalització instal∙lada més recentment es disposarà entubada. 
  
Es procurarà mantenir una distància mínima de 0,20 m en projecció horitzontal. 
  
Per altre banda, les artèries importants de gas es disposaran de forma que s’assegurin distàncies 
superiors a 1 m respecte als cables elèctrics de baixa tensió. 
  
Escomesa (connexions de servei). 
 
En el cas de que l’encreuament o paral∙lelisme entre cables elèctrics i canalitzacions dels serveis descrits 
anteriorment, es produeixin en el tram d’escomesa a un edifici es tindrà de mantenir una distància 
mínima de 0,20 m. 
  
Quan no es puguin respectar‐se aquestes distàncies en els cables directament enterrats, la canalització 
instal∙lada més recentment es disposarà entubada. 
 
 
 
 

6.8. CONDUCTORS 
 
Els conductors a utilitzar en la instal∙lació seran d’Alumini homogeni i coure, unipolars, tensió assignada 
no inferior a 0,6/1 kV, aïllament de polietilè reticulat “XLPE”, enterrats sota tub, amb unes seccions de 
240 mm² (segons Normes Tècniques de Construcció i Muntatge de les Instal∙lacions Elèctriques de 
Distribució de la Cía. Subministradora). 
 
El càlcul de la secció dels conductors es realitzarà tenint en compte que el valor màxim de la caiguda de 
tensió no sigui superior a un 5% de la tensió nominal i verificant que la màxima intensitat admissible dels 
conductors quedi garantida en tot moment. 
 
Quan la intensitat a transportar sigui superior a l’admissible per un sol conductor es podrà instal∙lar més 
d’un conductor per fase, segons els següents criteris: 
 
‐ Utilitzar conductors del mateix material, secció i longitud. 
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‐ Els cables s’agruparan a portell, en ternes col∙locades en un o varis nivells. 
 
Per a seccions de fase de 240 mm2, el conductor de neutre tindrà com a mínim de 120 mm2, (segons 
ITC‐BT‐14 apartat 3). 
 
El conductor de neutre haurà d’estar identificat per un sistema adequat. Haurà d’estar posat a terra en 
el centre de transformació o central generadora, i com a mínim, cada 500 metres de longitud de línia. 
Encara que la línia tingui una longitud inferior, es recomana connectar‐lo a terra al final d’ella. La 
resistència de la posta a terra no podrà superar els 20 ohms. 
 
En qualsevol cas, sempre s’atendrà a les Recomanacions de la companyia subministradora d’electricitat. 
 
 

6.9. ENTRONCAMENTS I CONNEXIONS 
 
Els entroncaments i connexions dels conductors s’efectuarà seguint mètodes o sistemes que garanteixin 
una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament. Així mateix, haurà de quedar perfectament 
assegurada la seva estanquitat i resistència contra la corrosió que pugui originar el terreny. 
   
Un mètode apropiat per la realització d’entroncaments i connexions pot ser mitjançant la utilització 
estenalles hidràuliques i l’aplicació d’un revestiment a base de cinta vulcanitzable. 
 
 

6.10. SISTEMES DE PROTECCIÓ 
 
En primer lloc, la xarxa de distribució en baixa tensió estarà protegida contra els efectes de les 
sobreintensitats que puguin presentar‐se en la mateixa (ITC‐BT‐22), per la qual s’utilitzarà els següents 
sistemes de protecció: 
 
‐ Protecció a sobrecàrregues: S’utilitzaran fusibles calibrats convenientment, ubicats en el quadre de 
baixa tensió del centre de transformació, des d’on surten els circuits (segons figura de l’annex de 
càlculs); quan es realitza tot el traçat dels circuits a secció constant (i queda aquesta protegida al principi 
de la línia), no és necessària la col∙locació d’elements de protecció en cap altre punt de la xarxa per 
protegir les reduccions de secció. 
 
‐ Protecció a curtcircuits: S’utilitzaran fusibles calibrats convenientment, ubicats en el quadre de baixa 
tensió del centre de transformació. 
 
 En segon lloc, per a la protecció contra contactes directes (ITC‐BT‐22) s’han agafat les mesures 
següents: 
 
‐ Ubicació del circuit elèctric enterrat sota tub en una rasa practicada a l’efecte, amb el fi de resultar 
impossible un contacte fortuït amb les mans per part de les persones que habitualment circulen per la 
vorera. 
 
‐ Allunyament dels sistemes de protecció i control de la xarxa elèctrica, així com totes les connexions 
pertinents, en caixes o quadres elèctrics aïllants, els quals necessiten de útils especials per procedir a la 
seva obertura. 
 
‐ Aïllament de tots els conductors amb polietilè reticulat “XLPE”, tensió assignada 0,6/1kV, amb el fi de 
recobrir les parts actives de la instal∙lació. 
 
En tercer lloc, per la protecció contra contactes indirectes (ITC‐BT‐22), la Cía. Subministradora obliga a 
utilitzar en les seves xarxes de distribució en B.T. l’esquema TT, és a dir, Neutre de B.T. posat 
directament a terra i masses de la instal∙lació receptora connectades a un terra separada de l’anterior, 



 

així com l’utilitzat en aquesta instal∙lació de interruptors diferencials de sensibilitat adequada al tipus de 
local i característiques del terreny. 
  
Per altre par, és obligada la connexió del neutre a terra en el centre de transformació i a cada 500 
metres (segons ITC‐BT‐06 i ITV‐BT‐07), tan mateix, encara que la longitud de cada un dels circuits sigui 
inferior a la xifra ressenyada, el neutre es connectarà com a mínim una vegada a terra al final de cada 
circuit. 
 
NOTA : Les condicions exposades en el projecte resten sotmeses a l'aprovació de la Cia. 
subministradora ENDESA. 
 
El corresponent assessorament ja ha estat sol∙licitat a la companyia. 
 
 
7. ANNEX 6. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

7.1. EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de la xarxa de baixa tensió objecte d’aquest projecte és al sector PAU a2.6 de la població 
de Tamariu al terme de Palafrugell. 
 
 

7.2. GENERALITATS 
 
D’acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 842/2.002 
de 2 d’agost (B.O.E. Nº224 de 18 de setembre), es descriuen a continuació les característiques i 
condicions que haurà de reunir la instal∙lació elèctrica en Baixa Tensió objecte del present Projecte.  
   
D’acord amb la normativa de la llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn i el reglament que la desenvolupa. 
 
D’acord amb 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 
 
D’acord amb les prescripcions de l’Informe Tècnic 2015‐10‐01 emès per Enllumenats Costa Brava SL, 
empresa mantenidora de l’enllumenat municipal, que es reprodueix al final del present Annex. 
 
 

7.3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
És objecte del present Projecte documentar les característiques i condicions tècniques que haurà de 
reunir una xarxa d’enllumenat públic, a efectes de legalització i posada en servei. 
 
Es tracta d’una instal∙lació destinada a l’enllumenat del nou vial públic, formada per punts de llum de 70 
W vsap del tipus BASIC 580 Top 1 de SALVI, distribuïts de forma unilateral, sobre columnes d’alumini de 
tipus BOULEVARD de SALVI de 3.5 m d’alçada. 
 
 

7.4. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. SISTEMA DE CONNEXIÓ 
 
El subministrament d’electricitat l’efectuarà la companyia elèctrica FECSA‐ENDESA a una tensió nominal 
de 3x400/230 V i 50 Hz de freqüència. La connexió es realitzarà mitjançant escomesa trifàsica amb 
neutre a xarxa de Baixa Tensió existent a la zona, en el punt de llum TA014009. 
 
Al tractar‐se d’una xarxa de distribució pública de Baixa Tensió, el punt neutre o compensador estarà 
connectat directament a terra, (posada a terra de servei, en el propi centre de transformació de 
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companyia), i, a l’estar les masses de la instal∙lació interior o receptora connectades a una posada a 
terra elèctricament independent, (posada a terra de protecció de B.T.), considerarem la instal∙lació 
receptora com un sistema de distribució que s’ajusta a l’esquema ‐ TT, d’acord amb la Instrucció ITC‐BT‐
08, apartat 1.2. 
 
 

7.5. POTÈNCIA A INSTAL∙LAR 
 
S’ha previst la instal∙lació de 2 punts de llum equipats amb làmpades de descàrrega de 70 W vsap, 
considerant el factor d’arranc de 1,80 (d’acord amb el que disposa la Instrucció ITC.BT.09 apartat 3 per a 
làmpades de descàrrega). 
 
Previsió de potència   
   
Tipus de lluminàries  Salvi Bàsic 580 Top 1 
Làmpades  VSAP 70w 
Nombre de punts de llum  2 
Factor d’arranc  1.8 
   
Total potència prevista punts de llum  252w 
   
 
 
 

7.6. INSTAL∙LACIÓ D’ENLLAÇ 
 
Els dos punts de llum previstos es connectaran a la xarxa existent mitjançant línia de potència amb 
conductors 4x6mm2 Cu RV‐K 0,6/1KV i línia de maniobra per a l’equip de doble nivell amb conductors 
2x2.5mm2 Cu RV‐K 0,6/1KV, instal∙lats en tub Tub  75mm PE flex. No es requereix la instal∙lació de nous 
equips de protecció i mesura. 
 

7.7. XARXA DE POSADA A TERRA DE PROTECCIÓ 
 
Per tal de limitar la tensió respecte a terra que puguin presentar en un moment donat les masses 
metàl∙liques (per contacte accidental amb un element actiu en tensió o existència d’un defecte 
d’aïllament) i assegurar el funcionament de les proteccions contra contactes indirectes, tots els circuits 
elèctrics i les seves derivacions disposaran de conductor de protecció (terra) de coure que es connectarà 
a les masses metàl∙liques de tots els receptors. 
 
  Aquesta instal∙lació haurà d’assegurar en tot moment que no es puguin produir tensions de 
contacte superiors a 24 V en qualsevol element metàl∙lic accessible de la instal∙lació: Suports, quadres 
metàl∙lics,...etc. La seva resistència global de posada a terra podrà ser de 30 Ω  com a màxim. 
 
  Està formada per piqueta d’acer amb recobriment de coure de 2 m de llargada i 14 mmØ, 
clavada verticalment al terreny en l’últim punt de llum i un cable conductor de coure nu de 35 mm2. 
Seguirà el mateix traçat que les línies elèctriques d’alimentació.  
 
  Cada un dels suports metàl∙lics disposarà de connexió a la xarxa de posada a terra. 
 
  Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes, soldadura 
o elements apropiats, que garanteixin un bon contacte i estiguin protegits contra la corrosió. 
 
 

7.8. SUPORTS DE LES LLUMINÀRIES 
 
  Seran columnes d’alumini inoxidable SALVI BOULEVARD de 3.5 metres d’alçada. 
 



 

Al tractar‐se de columnes que no superen els 20 m d’alçada, compliran amb la Norma UNE EN 40‐
5:2003, part‐5, relativa a columnes i bàculs d’enllumenat. Disposaran del corresponent marcatge “CE” i 
el fabricant aportarà el corresponent certificat de declaració de conformitat CE. 
 
  Estaran degudament protegits contra la corrosió i els efectes ambientals permetran la entrada 
d’aigua de pluja ni l’acumulació d’aigua de condensació al seu interior. 
 
  Els suports, els seus ancoratges i les seves fonamentacions estaran dimensionats per tal de 
resistir les accions mecàniques a que puguin estar sotmesos juntament amb les seves lluminàries, tenint 
en compte l’acció del vent amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5. 
 
  Les columnes disposaran d’obertura per a instal∙lació dels elements de connexió i fusibles de 
protecció de la lluminària. La part inferior d’aquesta obertura estarà situada, com a mínim, a 0,3 m de 
terra i disposarà de porta amb grau de protecció IP‐44 (segons Norma UNE 20.324) i dispositiu 
d’obertura accessible únicament a personal autoritzat. 
 
  A l’estar col∙locats els fusibles i embornaments a l’interior de caixa estanca i al disposar els 
suports del marcatge “CE”, aquesta porta de registre no cal que disposi de born de connexió a posta a 
terra. 
 

7.9. LLUMINÀRIES 
 
Estaran dissenyades per a la seva instal∙lació i funcionament normal a l’exterior, sobre columnes 
metàl∙liques. Compliran amb la Norma UNE‐EN 60.598‐2‐3. 
 
  Els seus equips elèctrics auxiliars estaran incorporats a la pròpia lluminària i presentaran un 
grau de protecció mínima IP‐54 (segons Norma UNE 20.324) i IK‐08 (segons Norma UNE‐EN 50.102). 
Estaran muntats a una alçada mínima de 2,5 m de terra. Les entrades i sortides de cables ho faran per la 
seva part inferior. 
 
  Tots els punts de llum de descàrrega hauran de disposar de compensació individual del factor 
de potència per tal de mantenir‐lo igual o superiora 0,9. Disposaran de protecció individual contra 
sobreintensitats, formada per fusibles calibrats a 10 A en fase i neutre (instal∙lats a peu de columna, en 
caixa estanca IP‐55). 
 
  La posada a terra s’executarà mitjançant cable de coure nu de 1x35 mm2, connectat a una pica 
de terra a l’últim punt de llum de la línia. 
 
Tipus de lluminària: 
 
  S’ha previst la instal.lació de col.lumnes tipus “SALVI” serie BASIC de 3.50 m d’alçada. Les seves 
dimensions, d’acord amb dades de fabricant, seran les següents: 
 
  ‐Alçada        3.50 mm. 
  ‐Material      Alumini i xapa d’acer galvanitzat. 
  ‐Làmpada      VSAP 70 W. 
  ‐Connexió a columna    Terminal Ø60 mm. 
  ‐Òptica        Asimétrica, difusor vidre templat. 
  ‐Índex de protecció    IP‐66. 
  ‐Índex de contaminació llumínica  FHS<1,2%. 
 
 

7.10. CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 
Classificarem la instal∙lació dins del grup “k” (enllumenat exterior). Al tractar‐se d’una potència no 
superior als 5,00 KW, d’acord amb la Instrucció ITC‐BT‐04, apartat 3.2, no cal Projecte per a la seva 
execució. 
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  No obstant es realitzarà d’acord amb les prescripcions de la Instrucció ITC.BT.09, relativa a 
“ENLLUMENAT EXTERIOR”. 
 

7.11. INFORME DE LA COMPANYIA MANTENIDORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL 
 
Es reprodueix tot seguit l’informe 2015‐10‐01, Informe de l’enllumenat públic del nou projecte PAU a2.6 
dels carrers Tordera – El Salvador de Tamariu, emès amb data 14‐10‐2015 per l’enginyer Francesc 
Parramon Ros, de l’empresa mantenidora de l’enllumenat públic municipal Enllumenats Costa Brava SL. 
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8. ANNEX 7. XARXA DE TELEFONIA 
 
 

8.1. GENERALITATS 
 
Es descriuen les característiques de la xarxa de distribució de telecomunicacions d’acord amb la 
legislació vigent i les normes de la companyia subministradora. 
 
Pel desenvolupament del present projecte s'han tingut en compte les següents reglamentacions: 
 

- Llei general de Telecomunicacions. Llei 32/2003, de 3 de novembre, de la Jefatura del Estado 
(BOE núm.264, 04/11/2003) 

- Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC, núm.1606, 
12/06/1992). * Modificació Decret 196/1992, de 4 d’agost (DOGC núm.1649, 25/09/1992). 
Característiques que han de complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

- Instruccions tècniques companyia subministradora. 
 
 

8.2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és dotar a l’àmbit de connexió amb el servei de telefonia. 
 
 

8.3. CRITERIS GENERALS 
 
Els criteris generals seguits són els donats per la companyia Telefònica. 
 
‐El traçat de la xarxa transcorrerà evitant al màxim els passos de vials. 
‐La distribució general es realitza amb conductes de PVC de  Ø 110 mm 
‐La profunditat mínima de les canalitzacions serà de 60 cm. sobre llit de formigó  HNE‐15 i reblert de 
terres compactades. 
‐Les escomeses a les parcel•les s’efectuaran amb dos tubs de PVC Ø 110 mm. 
 
 

8.4. XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 
S'ha consultat i seguit l’estudi tècnic de la cia. subministradora pel seu traçat i disseny i les 
especificacions donades. 
 
 

8.5. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
 
‐Les conduccions s’instal∙laran en una rasa d’1.50x.50m compartida amb les altres xarxes de serveis. 
 
La conducció es farà amb tubs de polietilè de Ø 110 mm,  protegida amb formigó HM 20/P/20/I, i 
recobriment de terres compactades ‐sense pedres superiors a 8 cm.‐ al 95% PM per tongades de 20 cm. 
 
 

8.6. CÀLCUL DE LES NECESSITATS 
 
S'han realitzat d'acord amb la cia. subministradora en quan al càlcul de necessitats de 
telecomunicacions i fixació dels diàmetres. 
 
 



 

NOTA : Les condicions exposades en el projecte resten sotmeses a l'aprovació de la Cia. 
subministradora TELEFÓNICA. 
 
El corresponent assessorament ja ha estat sol∙licitat a la companyia. 
 
 
9. ANNEX 8. ANÀLISI ESCORRENTIA AIGÜES SUPERFICIALS 
 
Amb el present  Annex es vol donar compliment a l’apartat “Mesures ambientals” de la fitxa normativa 
del PAU a2.6 carrers Tordera – Salvador: 
 
  “El projecte d'urbanització inclourà en l'estudi hidrològic de les extraccions necessàries per 

compatibilitzar el drenatge de l'escorrentia superficial de la riera del Mas del Llor, recollida aigües 
avall entre murs fins a l'encreuament dins el carrer de la Riera que ja discorre superficialment.” 

 
L’objectiu és exposar les variacions de règim hidrològic que ha sofert el sector des d’abans d’ésser 
urbanitzat i després de les obres d’urbanització de l’antic PMU 2.3. i ,a partir de les condicions actuals 
d’ordenació, analitzar el cabal de l’escorrentiu de les aigües de pluja que s’aboquen i discorren 
superficialment pels carrers Salvador i Tordera i que procedeixen de les parcel∙les edificables de sòl 
privat, per tal de verificar que les possibles variacions que es produeixen degut a la implantació de les 
edificacions dins el sector no suposen una modificació substancial sobre el comportament inicial. 
 
(veure plànol U11 escorrentia aigües superficials)  
 

9.1. Evolució del règim hidrològic 
 

9.1.1. Situació anterior a la urbanització del PMU 2.3. 
 
Abans d’urbanitzar el sector, la topografia del terreny presentava una carena que dividia l’escorrentia 
d’aigües superficials en dues vessants. En no trobar‐se urbanitzats els camins existents, una proporció 
molt important de les aigües de la vessant est discorria pendent avall cap a riera Mas del Llor, que patia 
problemes de sobrecàrrega: 

 
 

escorrentia 
vessant est 

riera Mas del Llor 
sobrecarregada 
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9.1.2. Situació després de les obres d’urbanització del PMU 2.3. 

 
En urbanitzar‐se els carrers Tordera i Salvador, s’interromp la continuïtat de la carena i les aigües 
d’escorrentia es distribueixen de manera més uniforme: 
 
‐ El tram final del carrer Tordera redueix considerablement la superfície de vessant est que descarregava 
aigües cap a la riera Mas del Llor,  que suporta molt menys cabal. 
 
‐ Les aigües que ja no ha de suportar la riera Mas del Llor es condueixen pels carrers Tordera i El 
Salvador cap a la riera de Tamariu. El cabal procedent del sector que reben ambdues conques resta així 
equilibrat. 
 

 
 
 
 

9.1.3. Situació amb l’ordenació actual 
 
L’ordenació prevista en el PAU a2.6 resultant de la revisió del POUM de Palafrugell no altera 
substancialment les condicions d’ordenació prèvies i, en conseqüència, el règim hidrològic. Part de les 
aigües que baixen pel carrer El Salvador es condueixen pel camí cap al carrer Tordera i s'aprofiten 
mitjançant petites rases per a reg de la zona verda. 
 

interrupció de la 
carena (carrer 
Tordera)

escorrentia vessant est
alleujada – reducció del cabal a 
riera Mas del Llor

conducció pels carrers urbanitzats cap 
a la riera de Tamariu 



 

 
 

 
Amb l’ordenació actual, s’analitzen els efectes que la urbanització de les parcel∙les edificables pot tenir 
sobre el drenatge superficial de les aigües de pluja. 
 
Per a l’estimació dels cabals de drenatge, s’ha emprat el mètode hidrometeorològic de la instrucció 5.2‐
IC del Ministeri de Foment: 
 
Q = C ∙ A ∙ I / K 
 
Essent: 
 
C: Coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada. 
A: La seva àrea 
I: Intensitat mitja de precipitació corresponent a període de temps considerat i a un interval igual al 
temps de concentració. 
K: Coeficient depenent de les unitats en què s’expressin Q i A i que inclou un augment del 20 per 100 en 
Q per tenir en compte l’efecte de les puntes de precipitació. 
 
 
S’analitzaran els cabals per a dues situacions: 
 
A) Estat actual dels terrenys, amb les parcel∙les edificables sense urbanitzar. 
 
B) Urbanització completament desenvolupada:  
 
‐ S’assumeix respecte de la situació inicial que un 20% de la superfície de les parcel∙les edificables 
evacua les aigües per coberta a la xarxa de clavegueram (l’ocupació màxima admesa és del 25%) i per 
tant es detrau de la superfície de l’àrea de la conca que evacua aigües superficialment.  
 
‐ D’acord amb les condicions de tractament d’espais lliures d’edificació del POUM de Palafrugell (article 
270.6), s’assumeix tanmateix que un màxim d’un 30% de la superfície lliure de la parcel∙la es pavimenta 
e impermeabilitza, modificant les condicions naturals d’escorrentia. 
 
 

conducció pel camí 

rases – aprofitament per reg 
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El càlcul en les dues situacions s’adjunta tot seguit: 
 
 
Situació A 
 

 



 

 
Situació B 
 

 
 
 
Dels càlculs anteriors es pot concloure que la conducció d’aigües superficials de les cobertes dels edificis 
a la xarxa municipal té més repercussió que la impermeabilització de les superfícies urbanitzades, pel 
que no s’esperen efectes negatius en el règim hidrològic actual.
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10. ANNEX 9. RELACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS INTRODUIDES 
 
Relació de les espècies vegetals contemplades en projecte amb les seves fitxes. 
 
Fonts: 
 
‐ Herbari Virtual del Mediterrani Occidental (Universitat de les Illes Balears, Universitat de Barcelona, 
Universitat de València). 
‐ Viquipèdia 
 
Tamariu (Tamarix gallica) 
 

 
 



 

 
Heura (Hedera helix) 
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Gessamí (Jasminum officinale) 

 
 



 

 
Vinca (Vinca major) 
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Romaní (Rosmarinus officinalis) 
 

 



 

 
Farigola (Thymus vulgaris) 
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11. ANNEX 10. MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

11.1. 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, com és el cas de la seva classificació. 
 
 

11.2. Residus principals  
 
Els principals residus de la present obra son els següents:  
 
‐ Terres  
‐ Roca  
‐ Formigó (canal, estructures, ...)  
‐ Cablejat elèctric  
‐ Restes vegetals  
‐ Maons  
‐ Fitosanitaris  
‐ Altres: fusta, vidre i plàstic  
 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  
 
(17) Residus de la construcció i demolició  
 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics  
17 01 01 Formigó  
17 01 02 Maons  
17 01 03 Teules i materials ceràmics  
 
17 02 Fusta, vidre i plàstic  
17 02 01 Fusta  
17 02 03 Plàstic  
17 04 07 Metalls barrejats 
 
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge  
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
 

11.3. Altres residus  
 
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.  
 
(06) Residus de processos químics inorgànics  



 

06 13 Residus de processos químics inorgànics no especificats en cap altra categoria.  
06 13 01 Productes fitosanitaris inorgànics, conservants de la fusta i altres biocides. 
 
 

11.4. Vies de gestió de residus  
 

11.4.1. 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 a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 de febrer 
de  la  Intervenció  Integral  de  l’Administració Ambiental. A  nivell  estatal  es  troba  regulada  per  la  Llei 
10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de 20 de 
juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques sobre els 
aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió.  
 
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres  residus  de  la  construcció,  modificat  pel  Decret  161/2001,  de  12  de  juny,  així  com  l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels 
residus i la llista europea de residus.  
 

11.4.2. Procés de construcció  
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials  i residus obtinguts  la construcció 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  
 
‐ Formigó  
‐ Terres, roca  
‐ Material vegetal  
‐ Cablejat  
‐ Altres: metall, 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  
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  
 
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:  
 
Zona d’acopi de terres 
Zona d’emmagatzematge de formigó i material ceràmic 
Zona d’emmagatzematge de metalls 
Zona d’emmagatzematge de materials tòxics en diferents dipòsits 
Zona d’emmagatzematge de fibrociment 
Zona d’acopi de terres 
Contenidor per a plàstic per a reciclar 
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Contenidor per a paper i cartró per a reciclar 
Contenidor per a fusta per a reciclar 
Contenidor de banals per abocador 
 

11.4.3. Gestió dels residus  
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Programa de la 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, plàstics  
 
T 15‐ Disposició en dipòsit de terres i runes  
 
‐ Formigó, maons  
‐ Materials ceràmics  
‐ Terres  
‐ Paviments  
 
V 11‐ Reciclatge de paper i cartó  
V 12‐ Reciclatge de plàstics  
V‐15 Reciclatge i recuperació de fustes  
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 té que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que té 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. 

 
 

11.4.4. Gestió dels residus perillosos / especials 
 
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.  

 
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  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:  
 
‐ 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. 
 
 

11.4.5. Gestors de residus  
 
Segons  les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta 
de  reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de  residus propers a  l’àmbit d’actuació per 
gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 
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Instal∙lació  Planta de reciclatge de Regencós
   
Tipus residu  Runes 
Adreça  POL. IND. 2 PARATGE BRUGUERA,PARC.77,SUBPARC.11, S/N
Codi gestor  E‐1043.08 
   

 
 

11.4.6. Avaluació del volum de residus generat 
 
Residus d’excavació: 
 
Fase  Única   
   
Superfície actuació  680,00 m²   
   
Volum de residus previst  660,29 m³   
   

 
Residus de construcció: 
 
1505 Millores urbanització c.Tordera, c. Salvador i c. Déntol          

1. ESTIMACIÓ QUANTITATS TOTALS          

S. Construïda (m²)  Coeficient (m³/m²)  V. total RCDs (m³)  Tones/m³  Pes total RCDs (t) 

680,00  0,1151  78,300  0,80  62,64 
              

2. ESTIMACIÓ QUANTITATS PER TIPUS RCSs          

NO PERILLOSOS 
              

Codi LER  Tipus RCD     Percentatge sobre totals  Pes (t) 

17 01 01  Formigó  0,500  31,32 
17 01 02  Maons  0,300  18,79 
17 01 03  Teules i materials ceràmics  0,020  1,25 

17 02 01  Fusta  0,100  6,26 
17 02 03  Plàstic  0,025  1,57 
17 04 07  Metalls barrejats  0,045  2,82 

Perillosos  0,010  0,63 
              

PERILLOSOS 
              

Codi LER  Tipus RCD     Percentatge sobre totals  Pes (t) 

(13)  Residus d'olis i combustibles líquids  0,005  0,31 
(excepte olis comestibles i els 
dels capítols 05,12 i 19) 

06 13 01  Productes fitosanitaris inorgànics,  0,005  0,31 
conservants de la fusta i altres 
biocides 

              

 
 
 
 
 
 



 

 
 

11.4.1. Pressupost estimatiu gestió 
 
 
Fase  1  
   
Superfície actuació  680.00 m²   
   
Volum de residus previst  738.59 m³   
Pressupost gestió  6578.53 €   
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12. ANNEX 11. MARC NORMATIU APLICABLE 
 
 
normativa tècnica d’urbanització 

genera l  

 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
–BAU‐)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 

v ia l i ta t  

 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3‐IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 
• 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. 



 

 
• Ordre 2/07/1976, “PG‐3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

• Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

genèr i c  d ’ in s ta l ∙ l a c ions  urbanes  

 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria  i Energia de  la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir 

les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria  i Energia de  la Generalitat de Catalunya pel que es modifica  l’apartat a) del 
preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal∙lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 
 
 
xa rxes  de  prove ïment  d ’a i gua  potab le  

 
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo 
humano  
(BOE 21/02/2003) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE‐IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE‐IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
 
 
Hid ran t s  d ’ i ncend i  

 
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 
 
xa rxes  de   sane jament  
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
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(DOGC 29/05/2003) 
 
• Real Decreto‐Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbi t  munic ipa l  o   supramun i c ipa l :  
 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB 14/06/2004) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 

 
 
 
xa rxes  de  d i s t r i buc ió  de  gas   cana l i t za t  
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC‐ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 
 
 
xa rxes  de  d i s t r i buc ió  d ’energ i a  e lèc t r i ca  
 

Gene ra l  

 
• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
• Real  Decreto  1955/2000,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  trasnporte,  distribución  comercialitzación  de 

instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

A l ta  Tens i ó  

 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC‐LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa relatives a les 
instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP ‐ LAMT   Línies aèries de mitjana tensió 

NTP ‐ LSMT   Línies subterrànies de mitjana tensió 



 

 

Ba i xa  Tens i ó  

 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa relatives a les instal∙lacions 

de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP ‐ LABT   Línies aèries de baixa tensió 

NTP ‐ LSBT   Línies subterrànies de baixa tensió 

Cent re s  de  T rans fo rmac i ó  

 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐MIE‐RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa‐Endesa relatives a les instal∙lacions 

de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT  Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR  Centres de transformació l’entorn rural 

 

En l l umenat  púb l i c  

 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC‐BT‐09 Instalaciones de 
alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE‐IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
xa rxes  de   te l ecomun icac ions  
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0111000. 

 

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 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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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.  

 

 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0310500,B0310020,B0315600,B031R400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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  
- 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  
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  
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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:  
     - 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:  
+-------------------------------------------------+ 
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¦  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 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:  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
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:  
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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:  

     - 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)  
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- 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, podrà 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).  

- 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)  
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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.  

 

 

B033 - GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0332300,B0331600,B0331300,B0330020. 

 

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  
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- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- 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.  
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  
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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 resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.  
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
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- 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 UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
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  
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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.  
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:  
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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  

- 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)  
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- 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.  

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, podrà 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)  
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- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 
corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  

     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)   

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha 
de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució 
del reblert.  

 

 

B03D - TERRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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B03D5000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra seleccionada  
- Terra adequada  
- Terra tolerable  
- Terra sense classificar  
TERRA SENSE CLASSIFICAR:  
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF.  
TERRA SELECCIONADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3  
TERRA ADEQUADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 40  
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20  
TERRA TOLERABLE:  
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%  
Contingut guix (NLT 115):  < 5%  
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 65%  
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)  
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
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Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera 
que no se n'alterin les condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 
m3 els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric (UNE 103101)  

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  

- Matèria orgànica (UNE 103204).  

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  

- Assaig CBR (UNE 103502)  

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 
material cada 2500 m3: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502)  

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 
103501) com a referència al control de compactació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.  
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1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITATS DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

1.1. PREVI 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. EXECUCIÓ 

CONTROL DE REPLANTEIG • DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 
 
• ENLLAÇ EN LA VIALITAT EXISTENT 
 
• COMPROVACIÓ EN PLANTA DE MIDES 

D’ESPAIS PÚBLICS I PARCEL.LATS 
 
• COMPROVACIÓ DE LES RASANTS 

D’ESPAIS PÚBLICS RESPECTE ESPAIS 
PARCEL.LATS. 

 
• POSSIBLE EXISTÈNCIA DE SERVEIS 

AFECTATS 
 
• COMPROVACIÓ DELS PUNTS DE 

DESGUÀS DEL CLAVEGUERAM I DELS 
PUNTS D’ESCOMESA DELS DIFERENTS 
SERVEIS. 

 
• COMPATIBILITZACIÓ AMB ELS 

SISTEMES GENERALS. 
 
• ELEMENTS EXISTENTS A 

ENDERROCAR O CONSERVAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1.3. CONFIRMACIÓ 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURA ACTA DE REPLANTEIG 
(ORDRE D’INICI DE LES OBRES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 

FASE DE CONTROL 
 
 

TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

2.1. PREVI  
 
 
• DEFINICIÓ COTES ESBROSSADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• DEFINICIÓ EQUIPS DE MOVIMENT DE 

TERRES 
 
• DEFINICIÓ COTES D’EXCAVACIÓ 

SEGONS QUALITAT DELS SÒLS. 
 
• DEFINICIÓ PRÈSTECS I ABOCADORS. 

• COMPROVACIÓ PERFILS 
TRANSVERSALS DEL TERRENY 

 
• QUALITAT DELS SÒLS 
-CONTINGUT GRAVA I SORRA 
-CONTINGUT DE PEDRA 
-CONTINGUT MATÈRIA ORGÀNICA 
-ESQUERDES TERRENY NATURAL 
-ARGILES PLÀSTIQUES PERILLOSES 
-MATERIALS PLÀSTICS PERILLOSOS 
 

 
 
 
• QUALITAT DELS SÒLS EXISTENTS 
 

 
 
 
• 2000 m2 D’ESPLANADA EN DESMUNT O 

TERRAPLÈ DE COTA VERMELLA 
INFERIOR 0.5m 

 
 
 
• 1 GRANOLUMÈTRIC 
• 1 LÍMIT D’ATTERBERG 
• 1 PRÒCTOR MODIFICAT 
• 1 ÍNDEX CBR 
• 1 CONTINGUT MATÈRIA ORGÀNICA 
• 1 CONTINGUT D’HUMITAT 

HICROSCÒPICA “IN SITU” 

2.2. EXECUCIÓ   
 
 
 
 
 
 
 
• EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ 

TONGADES: 
 
-GRUIX 
-REFÍ 
-LOCALITZACIÓ FLONJALS 
 
• CONDICIONS DE DRENATGE 
-PENDENTS DE L’ESPLANADA 
-DRENATGE NATURAL⇒ CUNETES 

• QUALITAT DE SÒLS EMPRATS PER A 
FORMAR TERRAPLENS 

 
 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ 
 

• 1500m3 TERRAPLÈ O CANVI MATERIAL 
 
• 2000m3 TERRAPLÈ O CANVI MATERIAL 
 
• 5000m3 TERRAPLÈ O CANVI MATERIAL 
 
 
 
• 2000m2 TONGADA O FRACCIÓ DIÀRIA 
 

• 1 PRÒCTOR MODIFICAT 
 
• 1 GRANOLUMÈTRIC, 1 LÍMIT 

ATTERBERG 
• 1 ÍNDEX CBR, 1 CONTINGUT MATÈRIA 

ORGÀNICA 
 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” 
 
 

2.3. CONFIRMACIÓ 
 
 
 
 
 

• =FASE PRÈVIA CAPA SOTABASE 
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3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

3.1. PREVI • REPLANTEIG EN PLANTA I ALÇAT DELS 
CONDUCTES 

 
• REPLANTEIG DE LA CORRECTA 

DISTRIBUCIÓ DELS CREUAMENTS DE 
VIAL, TRONETES, EMBORNALS, POUS 
DE REGISTRE, ESCOMESES I ALTRES 
ELEMENTS SINGULARS 

 
• ACCEPTACIÓ DELS EQUIPS DE 

MAQUINÀRIA 
 
 

• PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS • ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 
DELS MATERIALS 

• =2.3.2. APARTAT EXECUCIÓ • COM A MÍNIM 1  ASSAIG DLES 
REALITZATS EN APARTAT D’EXECUCIÓ 

3.2. EXECUCIÓ  • COMPROVACIÓ GEOMETRICA I 
CONDICIONS DE SEGURETAT DE LES 
RASES 

 
• ANIVELLACIÓ DE FONS DE RASA 
 
• COL.LOCACIÓ LLITS DE FORMIGÓ 
 
• COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES 
• EXECUCIÓ FORMIGÓ DE PROTECCIÓ I 

ANELLAT. 
 
• COMPROVACIONS DE COTA DE LES 

CANONADES RESPECTE RASANTS, 
VIALS I D’ALTRES SERVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ POUS DE REGISTRE, 

EMBORNALS, ESCOMESES I 
ELEMENTS SINGULARS. 

 
 
• COMPACTACIÓ DE  RASES 
 
 
 
• EXECUCIÓ DELS CREUAMENTS DE 

VIAL 
 
 
 
• PROVES, ESTANQUEÏTAT CANONADES 

 
 
 
 
 
 
• FORMIGÓ DE LLITS I DE PROTECCIÓ. 
 
• RESISTÈNCIA DE LES CANONADES 
 
 
 
 
 
 
• QUALITAT DE SÒLS PER A REBLIMENT 

DE RASES 
 
 
 
 
 
 
 
• RESISTÈNCIA D’ELEMENTS 

PREFABRICATS 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ DE RASES 
 
 
 
 
 
 
 
• PROVES ESTANQUEÏTAT CANONADES 

• 200 ML RASA OBERTA 
 
 
 
 
 
• 50 M3 DE FORMIGÓ COL.LOCAT O 

FRACCIÓ DIÀRIA 
• 300 ML CANONADA COL.LOCADA I 

CANVI SECCIÓ 
 
 
 
 
 
• 400 M3 RASA COMPACTADA O CANVI 

MATERIAL 
 
• 1500 M3 RASA COMPACTADA O CANVI 

MATERIAL. 
 
 
 
 
• CADA 25 ELEMENTS O 1000 ML DE 

COL.LECTOR 
 
 
 
 
• 200 M3 RASA COMPACTADA O CANVI 

MATERIAL 

• 5 MESURES : AMPLÀRIA, FONDÀRIA I 
PENDENT 

 
 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I 1 

CONSISTÈNCIA 
• 1 FLEXIÓ TRANSVERSAL (RESISTÈNCIA 

A L’APLASTAMENT)  
 
 
 
 
 
• 1 PRÒCTOR MODIFICAT 
 
 
• 1 GRANULOMÈTRIC, 1 LÍMIT 

ATTERBERG, 1 INDEX CBR, 1 
CONTINGUT MATÈRIA ORGÀNICA. 

 
 
 
• 1 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, 

PRÈVIA EXTRACCIÓ TESTIMONI 
 
 
 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU”. 
 
 
 

3.3. CONFIRMACIÓ = FASE  PRÈVIA SUBBASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



4. LA SOTABASE GRANULAR 
 

FASE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

4.1. PREVI • ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE SOTABASE 

• REFÍ I COMPACTACIÓ DE L’ESPLANADA
 
• COMPROVACIÓ GEOMÈTRICA DELS 

PERFILS TRANSVERSALS (BOMBEIG) 
DE L’ESPLANADA. 

 
• COMPROVACIÓ CREUAMENTS DE VIAL 
 
 
 
• DE LA PROCEDÈNCIA (PRÈSTEC, 

GRAVERA, PEDRERA) 

 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE SOTABASE. 

 
 
 
 
 
 
• 2000 M2 VIAL REFINAT 
 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES 

 
 
 
 
 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU”. 
 
 
• 3 GRANOLUMÈTRIC, 3 EQUIVALENT DE 

SORRA, 3 PRÒCTOR MODIFICAT, 3 
LÍMITS D’ATTERBERG, 1 QUALITAT 
“LOS ANGELES”, 1 INDEX  CBR 

 
 
 

4.2. EXECUCIÓ  • EXTENSIÓ DE LA CAPA DE SOTABASE 
 
• HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 

CAPA DE SOTABASE 

• COMPROVACIÓ DE LA QUALITAT DEL 
MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

• 300 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL 
 
• 1000 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL O 

FRACCIÓ DIÀRIA 
 
 
 
• 300 M3 DE SOTABASE COMPACTADA O 

FRACCIÓ DIÀRIA 

• 1 EQUIVALENT EN SORRA 
 
• 1 PRÒCTOR MODIFICAT, 1 

GRANOLUMÈTRIC, 1 LÍMIT 
D’ATTERBERG, 1 QUALITAT “LOS 
ANGELES”, 1 ÍNDEX CBR. 

 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” 
 
 
 
 
 

4.3. CONFIRMACIÓ = FASE PRÈVIA CAPA BASE 
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5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

5.1. PREVI • REPLANTEIG 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

D’ELEMENTS DE VORADA 

 
 
 
• GEOMETRIA I ACABATS 

 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

D’ELEMENTS DE VORADA 

 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES DE VORADA 
 
 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES DE RIGOLES 

 
 
 
• 3 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 

PRÈVIA EXTRACCIÓ D’UN TESTIMONI 
DE ∅ 10 CM 

 
 
• 1 DESGAST PER FREGAMENT 

5.2. EXECUCIÓ  • CONTROL TOPOGRÀFIC D’EXECUCIÓ • REBUIG D’ELEMENTS DE VORADA 
 
• CONTROL VISUAL D’ALINEACIÓ I 

ANIVELLACIÓ 
 
 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ DE BASE I 

PROTECCIÓ 
 
• EXECUCIÓ DE JUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ DE VORADES 
 
 
 
 
• FORMIGÓ DE BASE I PROTECCIÓ 
 
 

 
 
 
 
 
• 500 ML DE VORADA COL.LOCADA 
 
• 1000 ML DE RIGOLA COL.LOCADA 
 
 
• 300 ML DE VORADA COL.LOCADA O 

FRACCIÓ DIÀRIA 

 
 
 
 
 
• 1 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 

PRÈVIA EXTRACCIÓ D’UN TESTIMONI ∅ 
10 CM 

• 1 DESGAST  PER FREGAMENT 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA 
 
 

5.3. CONFIRMACIÓ = FASE PRÈVIA PAVIMENTACIÓ • = INSPECCIONS EN FASE PREVI I 
EXECUCIÓ 2.5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



6. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

6.1. PREVI  • COMPROVACIÓ EN PLANTA I ALÇAT DE 
LA SITUACIÓ DE CADA SERVEI A LA 
ZONA DE VORAVIA 

• COORDINACIÓ I ORDRE 
D’IMPLANTACIÓ DELS DIFERENTS 
SERVEIS 

• CONNEXIONS EXTERIORS DELS 
DIFERENTS SERVEIS 

• REPLANTEIG D’ELEMENTS URBANS 
• PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DELS MATERIALS ESPECÍFICS DE 
CADA SERVEI 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
• HOMOLOGACIÓ TIMBRATGES. 

SEGELLS DE CONFORMITAT, 
CERTIFICATS DE PROVA EN FÀBRICA 

 

6.2. EXECUCIÓ  • COMPROVACIÓ GEOMÈTRICA RASES 
• DISPOSICIÓ EN PLANTA I ALÇAT DE 

CADA SERVEI 
• COL.LOCACIÓ CANONADES D’AIGUA 

ELÈCTRIQUES I DE GAS 
• COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ TUBS I 

SEPARADORS XARXA TELEFÒNICA 
• EXECUCIÓ DE TRONETES I ELEMENTS 

SINGULARS 
 
 
 
• ABASTAMENT D’AIGUA EN FASE 

PRÈVIA 
• EXECUCIÓ, REPLENAT I COMPACTACIÓ 

DE RASES 
 
 
• COL.LOCACIÓ CONDUCTES 

D’ENLLUMENAT 
• COL.LOCACIÓ PUNTS DE LLUM 
• TERRAPLÈ CORONACIÓ VORAVIES 
• INSTAL.LACIÓ LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
 
 
 

• CONTROL GEOMÈTRIC 
 
 
• NORMALITZATS DE RECEPCIÓ EN 

OBRA 
 
• FORMIGÓ PER A LA CANALITZACIÓ 

TELEFÒNICA 
 
• FORMIGÓ ARMAT PER A TRONETES I 

ELEMENTS SINGULARS (=2.3.2 
RESISTÈNCIA ELEMENTS 
PREFABRICATS) 

• PROVES D’ABASTAMENT D’AIGUA 
• =2.3.2 (QUALITAT DELS MATERIALS DE 

REPLÈ..) =2.3.2 (COMPROVACIÓ RASES 
CLAVEGUERAM) 

 
 
 
 
• =2.2.2 (MOVIMENT DE TERRES I 

FORMACIÓ DE L’ESPLANADA) 

• 20 M DE VIAL 
 
 
 
 
• 50 M3 FORMIGÓ COL.LOCAT 
 
 
• CADA ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT 

(SOLERES, MURS I FORJATS) 
 
 
• TRAMS SIGNIFICATIUS DE CANONADA 

• AMPLADA I PROFUNDITAT DE RASA. 
 
 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA COMPRESSIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA 
 
• 3 RESISTÈNICIA COMPRESSIÓ, 3 

CONSISTÈNCIA 
 
 
• 1 PRESSIÓ INTERIOR, 1 ESTANQUEÏTAT 

 
6.3. CONFIRMACIÓ 

 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT D’AIGÜES 
• ACCEPTACIÓ DE LA XARXA DE GAS 
• ACCEPTACIÓ DE LA XARXA 

TELEFÒNICA 
• ACCEPTACIÓ DE LES XARXES 

D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATS D’INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES (BUTLLETINS DE  
L’INSTAL.LADOR, AUTORITZACIONS, 
CONNEXIÓ) 

  
 
• PROVES DEFINITIVES DE 

L’ABASTAMENT D’AIGÜES 
• NORMALITZATS DE RECEPCIÓ DE LA 

XARXA DE GAS 
• PROVES DE MANDRILAT DE LES 

CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES 
• ESPECÍFICS DE RECEPCIÓ DE LA 

XARXA D’ALTA TENSIÓ 
• ESPECÍFICS DE RECEPCIÓ DE LES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DELS  
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ. 

• ESPECÍFICS DE RECEPCIÓ DE LES 
INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 
 
• TRAMS SIGNIFICATIUS DE CANONADA 
 
• TRAMS SIGNIFICATIUS DE CANONADA. 

 
 
• 1 PRESSIÓ INTERIOR, 1 

ESTANQUEÏTAT. 
 
• 1 PRESSIÓ INTERIOR. 

7. PAVIMENTACIÓ    7.1 BASE DE CALÇADA 
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FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 

ASSAJAR 

7.1.1. PREVI • ACCEPTACIÓ DE LA SOTABASE 
GRANULAR 

• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE 
MATERIALS DE BASE GRANULAR 

 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE 

MATERIALS DE BASE DE GRAVA-
CIMENT. 

 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE DE 

MESCLA O FÒRMULA DE TREBALL 
GRAVA-CIMENT 

• REFÍ DE LA CAPA DE SOTABASE 
 
• DE LA PROCEDÈNCIA (PEDRERA O 

INSTAL.LACIÓ DE MATXUQUEIG) 
 
 
 
 
 
 
• DE LA PROCEDÈNCIA (INSTAL.LACIÓ O 

PRODUCCIÓ D’ÀRIDS I DE LA PLANTA O 
CENTRAL DE  FABRICACIÓ) 

 

• ACCEPTACIÓ DE LA CAPA DE 
SOTABASE 

 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE DE 

MESCLA 

• 2000 M2 VIAL REFINAT EN CAPA DE 
SOTABASE 

• 3 MOSTRES ALEATÒRIES DEL 
MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES D’ÀRIDS 
 
 
 
 
 
 
• MESCLA DE GRAVA- CIMENT 

• 3 DENSITATS “IN SITU” 
• 3 HUMITATS “IN SITU” 
• 3 EQUIVALENTS DE SORRA, 3 

PRÒCTOR MODIFICAT, 3 
GRANULOMÈTRIC, 1 CARES DE 
FRACTURA, 3 LÍMITS D’ATTERBERG, 1 
QUALITAT “LOS ANGELES”, 1 ÍNDEX 
CBR. 

 
 
 
• 3 EQUIVALENT DE SORRA, 3 

GRANOLUMÈTRIC, 1 CARES DE 
FRACTURA, 3 LÍMITS D’ATTERBERG, 1 
QUALITAT “LOS ANGELES”, 1 
CONTINGUT DE SULFATS, 3 
CONTINGUT TERROSOS D’ARGILA 

 
• 3 PRÒCTOR MODIFICAT 

7.1.2. EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • EXTENSIÓ DE LA CAPA BASE 
 
 
 
 
 
 
• HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 

CAPA DE BASE 
 
 
 
 
• GUARIT DE LA CAPA DE BASE DE 

GRAVA-CIMENT (MÀXIM 2 A 5 H 
D’ACABAT) 

• COMPROVACIÓ DE LA QUALITAT DEL 
MATERIAL 

 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ DE LA CAPA DE BASE 
 
 
 
 
 
• RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 

BASES DE GRAVA-CIMENT 

• 300 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL O 
FRACCIÓ DIÀRIA 

• 1000 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL 
 
• 1500 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL 
 
• 300 M3 CAPA DE  BASE COMPACTADA 

O FRACCIÓ DIÀRIA 
 
 
 
 
• 300 M3 CAPA DE GRAVA- CIMENT 

COL.LOCADA 

• 1 EQUIVALENT DE SORRA DELS ÀRIDS 
• 1 GRANOLUMÈTRIC, 1 LÍMIT 

D’ATTERBERG DELS ÀRIDS, 1 
PRÒCTOR MODIFICAT. 

• 1 QUALITAT “LOS ANGELES” 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” EN CAS DE BASES DE GRAVA-
CIMENT S’HAN DE FER 10 DENSITATS I 
HUMITATS “IN SITU” AMB OBTENCIÓ DE 
DADES A PEU D’OBRA. 

 
• 5 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN 

PROVETES FABRICADES EN MOTLLE 

7.1.3. CONFIRMACIÓ • ACCEPTACIÓ DEFINITIVA DE VORADES 
I RIGOLES ABANS DEL PAVIMENT 
DEFINITIU 

• ACCEPTACIÓ DE L’ACABAT DE 
CORONACIÓ DE POUS, EMBORNALS, I 
ELEMENTS SINGULARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
• REFINAT DEFINITIU CAPA DE BASE 
• COMPROVACIÓ PENDENTS 

TRANSVERSALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCEPTACIÓ DE LA CAPA DE BASE (NO 
NECESSÀRIA SI EL PAVIMENT DEFINITIU 
ES COL.LOCA IMMEDIÀTAMENT DESPRÉS 
DE LA BASE I ES PROHIBEIX EL TRÀNSIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2000 M2 DE CAPA DE BASE REFINADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 5 DENSITATS  “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” PER EL CAS DE SAHORRES 
ARTIFICIALS. 

 
7. PAVIMENTACIÓ    7.2. FORMIGÓ DE BASE DE VORAVIES 



 
FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 

ASSAJAR 

7.2.1. PREVI  
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA CORONACIÓ DEL 

TERRAPLÈ DE VORAVIA 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA DISPOSICIÓ FINAL 

DE LES TRONETES I ELEMENTS 
SINGULARS DE VORAVIA (CONTROL DE 
COTES SUPERIORS) 

 
• DEFINICIÓ SITUACIÓ DELS 

ESCOSSELLS 
 
 
 
• DEFINICIÓ DE LES CONDICIONS 

D’EXECUCIÓ: -DOSIFICACIÓ DEL 
FORMIGÓ, -CONSISTÈNCIA, -JUNTES. 

 
 
 
 
 

• = 2.4.1. ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA • =2.4.1 ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA   

7.2.2. EXECUCIÓ  • ANIVELLACIÓ I ACABAT DEL FORMIGÓ • CONTROL GEOMÈTRIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
• D’EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ DE 

VORAVIA 

• 20 M DE BASE DE VORAVIA ACABADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 50 M3 O FRACCIÓ DIÀRIA DE FORMIGÓ 

COL.LOCAT. 
 
 
 
 
 
 

• GRUIX DE LA CAPA, PENDENT 
TRANSVERSAL, COTES REFERIDES A 
LA CORONACIÓ DE VORADA I A LA 
CORONACIÓ DE TAPES I CÈRCOLS DE 
TRONETES, AMPLADA VORAVIA. 

 
 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA. 

7.2.3. CONFIRMACIÓ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• = 2.7.2.2 CONTROL GEOMÈTRIC   
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7. PAVIMENTACIÓ     7.4. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

7.3.1. / 7.4.1. PREVI • ACCEPTACIÓ DE LA CAPA DE BASE 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE MESCLES 
ASFÀLTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE DE 

MESCLA ASFÀLTICA O FÒRMULA DE 
TREBALL 

 
• ACCEPTACIÓ DE LA DOSIFICACIÓ DEL 

FORMIGÓ (ACCEPTACIÓ DELS ÀRIDS) 

• = 2.7.1.3. 
 
• INSTAL.LACIONS DE PROCEDÈNCIA 

• = 2.7.1.3. 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE MESCLES 
ASFÀLTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• TRAM DE PROVA DE PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

• = 2.7.1.3. 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES D’ÀRIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• TRAM DE PROVA 

 
 
• 3 GRANOLUMÈTRIC, 1 QUALITAT “LOS 

ANGELES”, 1 COEFICIENT DE PULIT 
ACCELERAT (CAPA DE RODAMENT), 1 
FORMA D’ÀRIDS (AGULLES I “LAJAS”), 1 
ADHESIVITAT, 1 FRIABILITAT, 1 
EQUIVALENT DE SORRA DE LA 
BARREJA D’ÀRIDS EN SEC, 1 
MARSHALL, 1 IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ. 

 
 
 
 
 
• DOSIFICACIÓ 
• RESISTÈNCIA A FLEXO-TRACCIÓ 
• RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 
• EXECUCIÓ JUNTES 
• CONDICIONS DE GUARIT 

7.3.2. /7.4.2. EXECUCIÓ • ACCEPTACIÓ RECS D’IMPRIMACIÓ EN 
PAVIMENTS DE MESCLES 
ASFÀLTIQUES 

 
• ACCEPTACIÓ DE LA MAQUINÀRIA 

D’ESTESA I COMPACTACIÓ DE 
MESCLES ASFÀLTIQUES. 

 
 
 
• EXECUCIÓ DELS PAVIMENTS DE 

MESCLES ASFÀLTIQUES: 
-GUARIT REC D’IMPRIMACIÓ 
-COMPROVACIÓ TEMPERATURA MESCLA. 
-GRUIX, 
-CONTROL DE COTES 
-ACABAT SUPERFICIAL 
-EXECUCIÓ DE JUNTES 
-COMPROVACIÓ PUNTS BAIXOS (SITUACIÓ 
EMBORNALS) 
-RECS D’ADHERÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• EXECUCIÓ DELS PAVIMENTS DE 

MESCLES ASFÀLTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ DELS PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

 
 
 
• 1000 TM DE MESCLA COL.LOCADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 500 TM DE MESCLA COL.LOCADA O 

FRACCIÓ DIÀRIA 
 
 
 
• 50 M3 DE FORMIGÓ COL.LOCAT 

 
 
 
• 1 GRANOLUMÈTRIC (ÀRID I FILLER), 1 

GRANOLUMÈTRIC (BARREJA D’ÀRIDS), 
1 LÍMITS D’ATTERBERG (MESCLA 
D’ÀRIDS), 1 EQUIVALENT SORRA 
(MESCLA D’ÀRIDS), 1 GRANOLUMÈTRIC 
(MESCLA FABRICADA DESPRÉS 
D’EXTRET EL LLIGANT) 

 
 
• 1 MARSHALL, 3 PROVETES (DENSITAT, 

ESTABILITAT, DEFORMACIÓ),  2 
CONTINGUT DE LLIGANT 

 
 
• 4 RESISTÈNCIA A FLEXO-TRACCIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA 

7.3.3. /7.4.3.CONFIRMACIÓ • PAVIMENTS D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 
 
 
 
 
 
 
• PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • CONFIRMACIÓ PAVIMENTS 
D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 

 
 
 
 
 
 
• CONFIRMACIÓ PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

• 100 ML VIAL ACABAT 
 
 
 
 
 
 
 
• 500 M2 VIAL ACABAT 

• 5 TESTIMONIS GRUIX 
 
 
 
 
 
 
 
• 5 TESTIMONIS GRUIX, I 5 TESTIMONIS 

RESISTÈNCIA FLEXO-TRACCIÓ. 
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B05B - CIMENTS NATURALS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B05B1001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.  
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min  
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min  
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de subministrament  
- Identificació del vehicle de transport  
- Quantitat subministrada  
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  
- Referència de la comanda  
Als sacs hi han de figurar les següents dades:  
- Referència a la norma UNE 80309  
- Pes net  
- Designació i denominació del ciment  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Dates de producció i d'ensacat del ciment  
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 
cementos naturales.  

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B064E26B,B064100C,B064300C. 

 

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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
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, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades 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/A-W, 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 EHE-08, 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  
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- 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       ¦ 
¦                    ¦   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    ¦ 
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+--------------------------+ 
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  
 
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:  
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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.  



  40

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).  

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  
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- 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 
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- 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 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.  
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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.  
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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.  

 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B065960B,B065910C. 

 

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 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
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, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades 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/A-W, 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 
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- 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 EHE-08, 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       ¦ 
¦                    ¦   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)¦ 
¦------------------------- ¦ 
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¦      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  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
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  

- 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 
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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:  
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- 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)  

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 
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     - 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 que es 
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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. 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 53 

 

 

 

53 

 

     - 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.  

 

 

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B06NN12B. 

 

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/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
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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. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

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

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  

- Nom de la central de formigó  
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- 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.  

- 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.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
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El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0710150. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  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  
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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: 
- 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:  
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- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (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 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 
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- 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 
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- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a 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.  

 

 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B081C010. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 
seves propietats o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada  
ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 
fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 
especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02  
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 
pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
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- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 
fabricant  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que 
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de 
mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per 
una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
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ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 
sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té 
per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 
proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el 
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la 
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
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Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement 
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser 
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de 
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum 
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum 
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una 
quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del 
tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir 
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de 
l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
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- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 
sigui < 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85%  
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de 
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té 
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un 
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que 
s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, 
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la 
confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
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La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y 
criterios de conformidad.  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha 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:  
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 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 
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     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca d'identificació del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 934-2 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja 
no estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: ZA.3 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu 
cas 

     - Referència a la norma EN 934-3 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 
el seu cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent 
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la 
norma UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la 
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions 
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
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A la fulla de subministrament hi ha de constar: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

El subministrador ha 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 formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres 
volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar 
els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
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- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 
qualitat d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de 
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

     - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

     - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

     - Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

     - Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
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     - Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte:  

     - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

     - Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

     - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

     - Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de 
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la 
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador 
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una 
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri 
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un 
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma 
UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del 
plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en 
l'article 30º de l'EHE.   
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B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A14200. 

 

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  
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'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 
 
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).  

 

 

B0A3 - CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
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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 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

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.  

 

 

B0A6 - TACS I VISOS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A62H90. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
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Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0A7 - ABRAÇADORES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0A71Q00,B0A75J00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 
un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per 
forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb 
forat roscat de M6  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un 
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. 
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un 
perfil de cautxú.  
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de 
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de 
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per 
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora 
en una regleta de suport fixada prèviament.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 
ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0B2A000. 

 

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:  
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.  
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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 15630-1): 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: 
     - 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 
+----------------------------------------------------------+ 
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¦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: 
     - 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 
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- 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 

- 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 
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               - 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 

               - 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 
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     - 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'EHE-08.  

- 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. 

  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. 
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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.  

 

 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0B34132. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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 15630-1): 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 
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     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- 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.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
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 mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
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:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o 
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
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(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
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 
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- 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 

- 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  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

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 
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               - 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 

               - 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 
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  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'EHE-08.  

- 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. 

  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.  
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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.  

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D8 - PLAFONS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0D81480. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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.  

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0DZA000. 

 

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 següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 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.  
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  
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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.  

 

 

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0E244L1. 

 

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: 
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- 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:  
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:  
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- 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.  
 
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:  
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- 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:  

- 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 UNE-EN 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%.  
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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.  

 

 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B0F1D2A1. 

 

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 
- 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: 
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- 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.  
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:  
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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.  
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:  
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     - 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 
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:  
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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.  

 

 

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 
les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
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Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
     - Tractament químic superficial  
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:  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm  
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
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          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
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: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la 
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   
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:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
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- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara 
exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 
MURALS:  
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 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 
1341):  

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 externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 
declarats pel fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 
la següent informació: 

     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1341 

     - L'ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - La resistència a flexió 

     - La resistència al lliscament (si procedeix) 

     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 

     - La durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  

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 acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** 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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** 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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     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no 
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

         - Densitat aparent 

     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

          - Resistència a les gelades 

          - Resistència al xoc tèrmic  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-
EN 1469):  
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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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** 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):  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de prestacions  

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Plaques per a ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència a l'ancoratge 

          - Permeabilitat al vapor d'aigua 

          - Densitat aparent 

     - Plaques per a ús exterior: 

         - Reacció al foc 

         - Resistència a la flexió 

         - Resistència a l'ancoratge 

         - Resistència al glaç / desglaç 

         - Permeabilitat al vapor d'aigua 

         - Resistència al xoc tèrmic 

         - Densitat aparent  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  
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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.  

OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que 
arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica 

- Mòdul d'elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d'ió sulfat  

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

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  

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.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373 

     - Dimensions 

     - Balcaments 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 
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     - Angles 

     - Rectitud d'arestes 

     - Planor  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes específic (UNE-EN 1936) 

     - Coeficient de saturació 

     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

     - Coeficient de dilatació tèrmica 

     - Mòdul d'elasticitat 

     - Porositat aparent 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 

     - Contingut d'ió sulfat 

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

     - Gelabilitat 

     - Resistència a la flexió 

     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada 
subministrament: 

          - Gruix  

          - Angles 

          - Planor 

          - Rectitud d'arestes  

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:  

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. REVESTIMENTS MURALS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs 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, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  

No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
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Els resultats dels 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.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

B7711F00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vel de polietilè  
- Làmina de polietilè  
- Làmina de poliolefina  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina ha de ser homogènia.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes.  
Ha de ser estanca a l'aigua.  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
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:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 
direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 
pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
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- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
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:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 
declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció: 
     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina  
     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes 
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
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:  
     - Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
     - Durabilitat: 
          - Oxidació (UNE-EN 14575) 
          - Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  
- Característiques complementàries:  
     - Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
     - Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Gruix (UNE-EN 1849-2)  
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
     - Allargament (ISO/R 527-66)  
     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies:  
     - Durabilitat:  
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
          - Microorganismes (UNE-EN 12225)  
          - Resistència química (UNE-EN 14414)  
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
     - Reacció al foc  
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  
     - Durabilitat:  
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          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  
     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids:  
     - Durabilitat:  
          - Microorganismes (UNE-EN 12225)  
          - Resistència química (UNE-EN 14414)  
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades 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.  
 
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 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para el control del vapor. Definiciones y características.  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

- Identificació del producte  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  
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- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos  

- 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:  

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 
fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN  

     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  

     - Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component 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 CTE/DB-HS 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 
altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

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 impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 111 

 

 

 

111 

 

identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos  

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  

- 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:  

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al 
sistema 1) 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

     - Referència a la norma europea EN  

     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

     - Sistema d'instal·lació previst  

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 
CTE/DB-HS 1: 

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  

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:  
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Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en 
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

     - Sistema 1: Declaració de prestacions  

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha 
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, 
A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:   

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
classificats en classe F:  

     - Sistema 3: Declaració de prestacions  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

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  

- 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:  

     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 
fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 

     - L'adreça enregistrada del fabricant 

     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 

     - Referència a la norma europea EN  

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

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:  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

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.  
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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.  

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 
característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb 
autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

          - Resistència a l'impacte.  

          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

     - Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  

          - Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  

          - Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  

          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

          - Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  

          - Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  

          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

          - Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  

          - Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

     - Per a membranes:  
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          - Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  

          - Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  

          - Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

     - En casos especials, s'inclouran a més:  

          - Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  

          - Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

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.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:  

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.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  

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.  

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.  

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats  
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària  
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega 
d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i 
estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica  
PERFILERIA:  
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els 
siguin pròpies.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els 
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.  
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El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària  
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a 
mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- 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  
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície 
plana l'extrem no travat del perfil)  
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm  
GANXO D'ACER GALVANITZAT:  
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part 
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.  
Diàmetre:  >= 0,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
PLATINA:  
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.  
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2  
Llargària:  >= 7 cm  
Gruix:  >= 0,3 cm  
Alçària:  >= 2,5 cm  
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques.  
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix.  
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Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els 
perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. 
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.  
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques 
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.  
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a 
la DT.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA:  
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
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:  
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui 
aplicable  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
GANXO I PLATINA:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:  
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA:  

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

GANXO I PLATINA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  
BEURADA:  
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada.  
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  15 - 18 cm  
Alçària:  5 - 7 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  11 - 13 cm  
Alçària:  3 - 5 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA:  
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu envàs.  
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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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BBA1M000,BBA11000. 

 

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

  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)  
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  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 dues mostres reservades, 
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  

 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BD5Z3K30,BD5Z65C0. 

 

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 
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- Fosa dúctil 
- Acer   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus 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.  
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 superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  
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  
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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.  
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 distribuides 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.  
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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.  
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: 
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- 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:  

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.  

 

 

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BD757000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L'element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat de l'element, ni la capacitat de desguàs.  
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU.  
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦ 
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦ 
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦ 
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦ 
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦ 
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¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦ 
¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦ 
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦ 
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦ 
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Llargària:  >= 100 cm  
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 
>= 27,5 N/mm2 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 bar  
Toleràncies:  
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  
- Llargària nominal:  ± 2%  
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm  
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre 
superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a 
l'aixafament del tub.  
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada peça o a l'albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Diàmetre nominal  

- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
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     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 

     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada 
peça es realitzaran: 

          - 5 determinacions del diàmetre interior. 

          - 5 determinacions de la longitud. 

          - Desviació màxima respecte la generatriu. 

          - 5 determinacions del gruix.  

          - 5 determinacions de les dimensions de la zona d'acoblament.  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (segons 
MOPU: Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua): 

     - Assaig d'estanquitat del tub. 

     - Resistència a l'aixafament. 

     - Resistència a la flexió longitudinal.  

- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d'estanquitat del conjunt 
format per dos trossos de tub units pel junt corresponent.  

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:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del "Plec de prescripcions tècniques 
generals per a canonades de sanejament de poblacions" (MOPU).  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran 
rebutjades a l'instant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del 
subministrament.  

La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 
determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es troba dins de les 
toleràncies fixades.  

En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-
se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les especificacions.  

En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control 
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin 
conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot 
assajat.  

 

 

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BD7FQ410,BD7F4570. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda 
ha d'estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2%  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
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   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de 
d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada.  
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 
d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 
1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 
l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que 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, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
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 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
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UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.  
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a 
l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no 
pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

-  Nom i/o marca comercial 

-  Material (PVC-U) 

-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

-  Pressió nominal  

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió  

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub 
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la 
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

-  Nom i/o marca comercial 

-  Dimensió nominal 

-  Gruix mínim de la paret o SDR 

-  Material (PVC-U) 

-  Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas)  
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OPERACIONS DE CONTROL:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Resistència a la tracció (UNE 53112)  

     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  

     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  

     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  

     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  

     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    

     - Retracció longitudinal en calent (EN 743)  

     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  

     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  

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.  

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, 
i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 

     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

     - 5 mesures de longitud (1tub) 

     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

          - 8 mesures per DN <= 250 

          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 

          - 24 mesures per DN > 630  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 
fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més 
del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan 
ambdós resultats siguin correctes.  

Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 
2 altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes.  

 

 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 133 

 

 

 

133 

 

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BDK21435. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions 
de servei.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia  
CONDICIONS GENERALS:  
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la 
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i 
manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en 
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de 
conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el 
interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior.  
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.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
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- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En 
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, 
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de 
recolzar la reixeta de la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció 
o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no 
ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 
per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre.  
PERICONS TIPUS HF:  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
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 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.  

 

 

BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BDKZ3170,BDKZA250. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
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- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus 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.  
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 superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm.  
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 
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     - 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.  
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 FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
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:  
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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:  

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.  

 

 

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BDW3BA00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
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- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
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 de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BDY3BA00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.  
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S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
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 de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema.  

PVC-U DE PARET MASSISSA:  

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF9 - TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BF923P93. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs multicapa de polietilè per al transport i distribució d'aigua freda i calenta a pressió. 
S'han considerat els següents tipus de tubs: 
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) segons UNE 
53960 Ex 
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè reticulat (PE-X) segons UNE 53961 Ex  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser 
llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre 
imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en les normes que els 
corresponguin (UNE 53960 Ex o UNE 53961 Ex). Els extrems dels tubs han d'estar tallats 
perpendicularment al seu eix, amb un tall net.  
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Dimensions dels tubs multicapa: 
- Diàmetre nominal i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre ¦     Diàmetre    ¦      Gruix       ¦ 
¦ exterior ¦     exterior    ¦      paret       ¦ 
¦ nominal  ¦       mig       ¦                  ¦ 
¦   (mm)   ¦       (mm)      ¦      (mm)        ¦ 
¦          ¦------------------------------------¦ 
¦          ¦  mín.  ¦  màx.  ¦ nominal ¦ mínim  ¦ 
¦--------- ¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    14    ¦  14,0  ¦  14,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    16    ¦  16,0  ¦  16,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    18    ¦  18,0  ¦  18,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    2    ¦   1,9  ¦ 
¦    20    ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  2,25   ¦  2,05  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    25    ¦  25,0  ¦  25,3  ¦   2,5   ¦   2,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    26    ¦  26,0  ¦  26,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    32    ¦  32,0  ¦  32,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    40    ¦  40,0  ¦  40,4  ¦   3,5   ¦   3,2  ¦ 
¦          ¦        ¦        ¦    4    ¦   3,8  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    50    ¦  50,0  ¦  50,5  ¦   4,5   ¦   4,3  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    63    ¦  63,0  ¦  63,6  ¦    6    ¦   5,7  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    75    ¦  75,0  ¦  75,7  ¦   7,5   ¦   7,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦    90    ¦  90,0  ¦  90,9  ¦   8,5   ¦   8,2  ¦ 
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦ 
¦   110    ¦ 110,0  ¦ 111,0  ¦   10    ¦   9,7  ¦ 
+-----------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Gruix de la pared: 
+---------------------------------------+ 
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦ 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 141 

 

 

 

141 

 

¦         (mm)            ¦             ¦ 
¦-------------------------¦             ¦ 
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦ 
¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,45    ¦ 
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,6     ¦ 
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,7     ¦ 
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,8     ¦ 
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,9     ¦ 
¦    7,0     ¦    8,0     ¦      1      ¦ 
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦ 
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦ 
+---------------------------------------+ 
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el 
mateix gruix nominal.  
- Ovalització (DN = diàmetre nominal): 
    - 14 < DN =< 32 mm:  0,50 mm 
    - 32 < DN =< 50 mm:  0,80 mm 
    - 50 < DN =< 75 mm:  1,00 mm 
    - 75 < DN =< 110 mm:  1,5 mm  
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)  
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma 
experimental UNE 53961 Ex 
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma 
UNE 485-2. 
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió 
superior a 120ºC. 
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal 
que aquest tub ha de ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 
53961 Ex.  
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma 
experimental UNE 53960 Ex 
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma 
UNE 485-2. 
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió 
superior a 120ºC. 
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal 
que aquest tub ha de ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE 
53960 Ex.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre 
superfícies planes i els tubs rectes s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes.  
 
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 
 
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)  
UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a 
presión. Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietileno reticulado (PE-X).  
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TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  
UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para conducción de agua fría y caliente a 
presión. Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ 
RETICULAT (PE-X)  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  

- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Tipus de tub i constitució de les capes 

- Referència del material i sistema de reticulació 

     - PE-Xa material reticulat per peròxid 

     - PE-Xb material reticulat per silà 

     - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons 

     - PE-Xd material reticulat per azo 

- Diàmetre nominal i gruix nominal 

- Classe d'aplicació i pressió de disseny 

- Període, any i mes de producció; en números o codi  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ 
RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  

- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Tipus de tub i constitució de les capes 

- Diàmetre nominal i gruix nominal 

- Classe d'aplicació i pressió de disseny 

- Període, any i mes de producció; en números o codi  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  
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BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BFB1A600. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
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'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la 
llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud 
per a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
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+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
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¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
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 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
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UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub  

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 

 

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BFW21E10,BFWC1621,BFWB1A62. 

 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 147 

 

 

 

147 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
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 de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 

 

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BFY21E10,BFYC1621,BFYB2305,BFYB1A62. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
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- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
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 de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG116A80. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
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 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 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Intensitat nominal 

- Anagrama UNESA 

- Grau de protecció  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació 
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia 
Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats 
per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles, 
precintes i homologacions.  

- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de 
comptadors o equip de protecció i mesura.   

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es comprovarà la totalitat dels materials.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
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S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
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  
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BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG21RK10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
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.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
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 feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 
1,5 m.  
 
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-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  
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- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL:  

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: 

     - 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:  

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:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 

 

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG22RB10,BG22RG10. 

 

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 
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Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
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-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: 

     - 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.  
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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.  

 

 

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 
(PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), 
UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 
211002 
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- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 
211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 
21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de 
tenir el mateix diàmetre.  
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):  
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat)  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 
aplicada al voltant del conductor.  
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de 
fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 
211002.  
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
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 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos.  
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
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UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 
instalaciones fijas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Llargària de la peça  

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. 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 157 

 

 

 

157 

 

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.  

 

 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BG380700. 

 

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:  
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 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características  
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:  
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- 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.  

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.  

 

 

BG39 - CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, 
serveis fixes, conductor d'alumini, designació UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, 
tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar compost de conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-096 
i UNE 21-022.  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd  
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Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
Gruix de la coberta protectora:  
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en 
milímetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la 
coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la 
vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm.  
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  1 kV  
- Entre conductors aïllats i terra:  0,6 kV  
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.:  1.8 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 
especificat)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
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 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos.  
* UNE-HD 603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 1: 
Prescripciones generales.  
* UNE-HD 603-5N:1995 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 5: Cables 
aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N).  
* UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
UNE 21096:1969 Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. 
Características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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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:  

     - 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:  
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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.  

 

 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BGD12220. 

 

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: 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  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
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.  
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- 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.  

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.  

 

 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BGW11000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
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'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, 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'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

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

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BGY38000. 

 

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 
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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.  

 

 

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BGYD1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  
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.  
 
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'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 
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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 40-2 i EN 
40-5.  
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.  
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 UNE-EN 
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: 
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     - 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 
- 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 
 
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 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 
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     - Durabilitat  

 

 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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.  
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.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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.  
 
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.  

 

 

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I 
PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
BJS - EQUIPS PER A REG 
BJS1 - BOQUES DE REG 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BJS1UZ10,BJS1U001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg 
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d'apertura.  
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Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió nominal:  10 bar 
Pressió de prova:  >= 15 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BJSA - PROGRAMADORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BJSA1011,BJSAD111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi 
efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van 
equipats amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast  
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per 
configurar sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de 
fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada  
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules 
de la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.  
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament 
del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es 
produeix per l'acció d'un solenoide.  
ASPERSORS I MICROASPERSORS:  
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, 
mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.  
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de 
ser opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
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Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de 
ser opaques i resistents a les dites radiacions.  
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.  
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part 
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.  
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.  
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de 
regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al 
catàleg corresponent.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Pressió màxima admissible:  5 bar  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
GOTEJADORS  
Ha de ser autonetejable.  
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari  
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes  
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:  
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de 
la tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V 
cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies  
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:  
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
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Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies  
ELECTROVÀLVULES:  
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d'obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d'accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
 - Potència expressada en W  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 
capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, 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 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES DE BOLA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BN319720. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o 
hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 
material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
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- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del 
aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i 
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 
temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal 
dels tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'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 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES:  

* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.  

* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas.  

* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  

* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención 
y regulación de acero.  

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos 
(ISO 16135:2006).  

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  
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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 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BR341110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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.  
 
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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

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  
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OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  

- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, 
amb la determinació de:  

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques.  

 

 

BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BR4J6F33. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
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- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que 
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 
intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
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Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 
valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
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 per al 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.  
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  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
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BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del 
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es 
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
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:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal  

- Assenyalada la part nord de la planta al viver  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 
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- Data de caducitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 
que intervingui en l'obra:  

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

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'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents.  

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 

 

BRB - MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
BRB3 - PEDRES PER A ROCALLES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

BRB31500. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Pedra natural per a la formació de rocalles.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pedra granítica 
- Pedra calcària 
- Pedra porfírica  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera.  
Ha de provenir de roques dures i sense porus.  
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, 
brutícia, o d'altres matèries estranyes que puguin alterar les seves condicions. 
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades. 
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics. 
Ha de complir la granulometria requerida per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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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: 
     - 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 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 

 

D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

D0701641,D070A4D1. 

 

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 
 
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.  
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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.  

 

 

D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

D0714641. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
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 
 
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.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
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 
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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 
 
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.  

 

 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

D0B2A100. 

 

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 
     - 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.  
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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.  
 
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).  
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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 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E222B232,E222B632. 

 

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:  
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.  
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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.  
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 
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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  

 

 

E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E2241100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a 
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó.  
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb 
l'acord del fons i la paret en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  ± 5%  
- Nivells:  ± 50 mm  
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- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m  
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou o neva.  
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que 
puguin ser propenses a esllavissaments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície 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 estructural de cimientos DB-SE-C.  

 

 

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E2255S70. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de 
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- 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  
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per 
a drenatges  
- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
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Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
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).  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
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Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
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, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres.  
REPÀS:  
m2 de superfície 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 estructural de cimientos DB-SE-C.  

 

 

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 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E4E2561B. 

 

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 
- 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.  
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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  
- 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.  
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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 superficie 
corresponent a obertures, 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, 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.  
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:  

- 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.  
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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.  

 

 

E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE 
CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E4EZ3000,E4EZ72B4. 

 

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:  
- 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  
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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.  
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  
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: 
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- 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).  

 

 

E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E4ZW1350. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.  
S'han considerat els elements següents:  
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a 
fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.  
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Execució dels forats 
- Neteja del forat 
- Col·locació dels ancoratges  
En els ancoratges amb perns de connexió:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Soldadura del pern a la planxa 
- Comprovació de la unitat d'obra  
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les 
característiques geomètriques del tac utilitzat. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han 
de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb 
les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat 
en el càlcul de l'ancoratge.  
TAC D'EXPANSIÓ:  
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la 
càrrega de trencament a causa de la fatiga del material. 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦ 
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦ 
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¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦ 
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦ 
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
TAC QUÍMIC:  
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la 
càrrega de trencament a causa de la fatiga del material. 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦ 
¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦ 
¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦ 
¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦ 
¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa 
amb la biga sobre la que es recolza.  
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.  
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 
Ha de quedar perpendicular a la planxa. 
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en 
funció del material de base. 
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el 
procés. 
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb 
un aparell adequat. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 
especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el 
cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. 
Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula. 
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin 
oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de 
l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar 
omplint el forat des del fons cap a l'exterior. 
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de 
cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol 
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.  
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, 
pintures i òxids.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E7B21E0L. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica 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.  
 
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 <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
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:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 
peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 
en junts longitudinals i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 
entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 
entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts.  

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 EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les 
previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

E8 - REVESTIMENTS 
E83 - APLACATS 
E83C - APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E83C6BEF,E83C6BEG. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.  
S'han considerat els revestiments següents:  
- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, 
horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).  
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana 
ventilada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament  
En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col·locació de l'estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a l'estructura de suport 
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- Neteja del parament  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves 
prestacions.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 2 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total  
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m  
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment 
blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els 
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil 
en el junt horitzontal.  
Nombre de ganxos per peça:  >= 2  
Separació entre fixacions:  <= 80 cm  
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm  
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3  
FAÇANA VENTILADA:  
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre 
dels paràmetres admissibles.  
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.  
Els perfils han de quedar alineats.  
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel 
fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que 
han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les 
peces.  
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces 
ni entre aquestes i l'estructura.  
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la 
mateixa resistència que la resta del conjunt.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar 
de l'obra les restes de peces i els materials sobrants.  
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:  
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de 
col·locar-les.  
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Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i 
el suport.  
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.  
FAÇANA VENTILADA:  
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
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:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 
completar el revestiment.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els errors d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec 
del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions 
geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  

 

 

E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E923U001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
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).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  



  202

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'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.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
CONDICIONS GENERALS:  
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E936N1C0. 

 

 
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). 
 
 

E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E9G11AB1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
CONDICIONS GENERALS:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no 
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que 
coincideixin amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  ± 10% del gruix  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor: 
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
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).  
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E9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E9GZ2000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.  
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció  
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
- Formació de junt amb serra de disc  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de junt amb serra de disc:  
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
En el corronat o ratllat:  
- Acabat de la superfície del paviment  
En la formació del junt en formigó fresc:  
- Replanteig del junt 
- Formació del junt 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
CONDICIONS GENERALS:  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària:  ± 10%  
- Alçària:  ± 10%  
- Replanteig:  ± 1%  
CORRONAT:  
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
RATLLAT:  
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.  
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als 
eixos del paviment.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 205 

 

 

 

205 

 

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de 
l'abocament, segons la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de 
l'entrada de pols.  
RATLLAT:  
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un 
altre material aprovat per la DF.  
CORRONAT:  
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat 
ha de ser aprovat per la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:  
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 <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E9V - ESGLAONS 
E9V8 - ESGLAONS DE PLANXA D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E9V81DF6,E9V82DF1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb soldadura 
- Neteja de l'esglaó acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials 
apreciables.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.  
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Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una superfície 
plana i llisa.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge.  
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.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A  
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb 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 de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, 
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels 
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura 
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les 
soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
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.  
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.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar 
sense fer malbé les peces.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
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  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.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó 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 Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  

 

 

E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E9VZ1211. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el 
seu cas.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes 
que en disminueixin la resistència o la qualitat.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de 
recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de 
les peces han de quedar plens de morter de ciment.  
ACABAT ARREBOSSAT:  
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades.  
El suport ha de ser net i humitejat.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  
ACABAT ARREBOSSAT:  
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

E9Z4AA24. 

 

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:  
- Paviments de formigó  
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.  
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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.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
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)  
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:  
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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 
 
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.  
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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.  

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.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de 
correcció adequades.  

 

 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

ED353985. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat "in situ": 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 
tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  
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PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat 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 Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la 
DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense 
canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

 

ED3F - PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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ED3F3450,ED3F3440. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja.  
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat 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 Salubridad DB-HS.  

 

 

ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

ED7FQ414,ED7FR113. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC.  
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Penjat del sostre:  
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.)  
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
En rasa:  
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 
fabricant.  
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt.  
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  
PENJAT DEL SOSTRE:  
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres 
formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m  
Pendent:  >= 1 %  
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  
Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular 
o terra lliure de pedres.  
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  
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La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Pendent:  >= 2%  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 
cm  
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades. 
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçaria 
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.  
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres 
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
Gruix solera de formigó:  15 cm  
REBLERT AMB SORRA:  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent.  
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  
Gruix tongades rebliment:  10 cm  
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  
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.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix 
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.  
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.  
PENJAT DEL SOSTRE:  
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint 
les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
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Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de 
material granular.  
REBLERT AMB SORRA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior 
a 0º C.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
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 corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar.  
 
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 Salubridad DB-HS.  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
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  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  
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 EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els 
següents: 
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- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues 
detectades.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el 
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

- 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 EN TUBS DE PVC 
SOTERRATS:  

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls 
previstos.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

EDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS 
 
 
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.  
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.  
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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.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
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EF22 - TUBS D'ACER GALVANITZAT AMB SOLDADURA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

EF22LE11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", 
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 
roscats o soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
soldar el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------+ 
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¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 
¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 
¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4"  5"    ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 
+---------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb 
tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
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.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
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 implantació de les conduccions a l'obra segons 
el traçat previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
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- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte 
segons l'ús de la instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica 
establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la 
norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de 
soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb 
els equips de la instal·lació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de 
deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant 
tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de 
realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense 
canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de 
procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir 
a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

EF9 - TUBS  MULTICAPA 
EF92 - TUBS MULTICAPA DE POLIPROPILÈ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

EF924P93. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de polipropilè multicapa per a instal·lacions de transport i distribució 
de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
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CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica.  
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per 
tal de compensar les dilatacions.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
+---------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
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Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

EY031002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o 
aparells d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en 
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 225 

 

 

 

225 

 

 

 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2194AL5,F219FBC0,F2194XE5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
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  
 
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  
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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.  
 
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  

 

 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F22113L2,F221C472,F2214828. 

 

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: 
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- 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 
- 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.  
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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.  
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.  
 
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.  
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F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F222H422. 

 

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:  
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.  
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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.  
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.  
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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  

 

 

F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2261C0A,F226170F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
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- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 
330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 
(coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 
l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 
inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 
Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 
o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
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.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 
pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
TERRAPLÈ:  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa  
Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm  
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
CAIXA DE PAVIMENT:  
Toleràncies d'execució:  
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- Replanteig:  ± 100 mm  
- Planor:  ± 20 mm/m  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 
d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 
drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 
materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 
terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
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: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
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.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 
proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 
moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 
final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 
terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 
l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 
condicions ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 
l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
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.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
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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.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè 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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat 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:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Humectació o dessecació d'una tongada.  

- Control de compactació d'una tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior 
del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes 
d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de 
realitzar en la zona del terraplè estructural.  

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 es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes 
observats a la base d'assentament. 



  236

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la 
inspecció visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, 
tant a nivell de materials com per a l'estesa.  

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.  

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. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors 
d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 
30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre 
tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui 
clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han 
d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del 
Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que 
s'hagin produït.  

 

 

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F227R00A,F227R00F. 

 

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.  
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  
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- 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.  

 

 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2285P0F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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  
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.  
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.  
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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 tuberia 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.  
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.  
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada.  
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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, tot-u 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 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.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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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.  

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 
complirà 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.   

 

 

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2A15000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.  
CONDICIONS GENERALS:  
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2R45035. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
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.  
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TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  

 

 

F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2R64237. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
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.  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  

 

 

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

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F2RA7LP0,F2RA61H0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 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  
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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.  

 

 

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F31522H3. 

 

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 EHE-08, 
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'ausencia de defectes significatius en la superficie 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'EHE-08  
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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'ausencia de defectes significatius en la superficie 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.  
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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 formigonament 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.  

- 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.  
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- 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.  
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F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F923U002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
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).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
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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.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
CONDICIONS GENERALS:  
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

F927 - SUBBASES DE MATERIAL ADEQUAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

F927101F. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o 
seleccionat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme. 
Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.  
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).  
Índex CBR:  >= 5  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts. 
El suport ha de tenir el grau de compactació i les rasants previstos. 
El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral·leles a 
l'esplanada. 
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S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada 
superior. 
L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i 
segellar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FBA31110. 

 

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%  
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MARQUES REFLECTANTS:  
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2  
CARRETERES:  
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7  
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2  
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20  
BANDA 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.  
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. 
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. 
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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.  
* 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.  
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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 



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 255 

 

 

 

255 

 

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.  

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.  

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.  

 

 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FD5KKF08. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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)  
- 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'EHE-08  
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:  
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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 
 
INTERCEPTORS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

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

* 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).  

 

 

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FD5Z3K3J,FD5Z65CK. 

 

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.  
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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 
 
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.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

 

 

FD7 - CLAVEGUERES 
FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FD757315. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides 
encadellats, col·locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter 
de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.  
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de 
formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
Argollat de formigó:  
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm  
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
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.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
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 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 (veure plec corresponent)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 261 

 

 

 

261 

 

Els punts de control més destacables són els següents:  

- 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.  

- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les 
següents proves: 

     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves 
d'estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberías de 
saneamiento de poblaciones (MOPU)).  

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.  

 

 

FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FD7F4575. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram.  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT.  
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La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament 
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm  
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.  
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
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.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no 
ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a 
temperatures elevades de l'efluent.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
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Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons 
prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la 
DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es 
realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT.  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense 
canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

 

FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FD957470. 
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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 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 

 

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDB17660. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.  
- Soleres de formigó amb armadura lleugera  
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada  
Solera de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó  
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CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la 
mitja canya, ha de quedar plana.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
SOLERA DE FORMIGÓ:  
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que 
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a 
l'alçària de mig tub.  
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub  
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)  
- 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)  
- Planor:  ± 10 mm/m  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
especificades 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 perjudicials.  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben 
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.  
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: + 2%, - 1%  
- Gruix del llit de formigó:  - 5%  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.  
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:  
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.  
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  
SOLERA DE LLAMBORDINS:  
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de 
maceta a sobre del formigó fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.  
 
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).  

 

 

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDD1A524. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la 
paret i eventualment, esquerdejat exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  
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PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
BASTIMENT I TAPA:  
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  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per 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.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
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 D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i 
verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de procedència.  

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del 
graons col·locats.  

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  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de totes les peces col·locades  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDG32357. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.  
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa.  
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
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El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.  
 
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.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
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 EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les 
alineacions. 

- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i 
comprovació de les toleràncies d'execució. 

- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que 
presentin defectes. 

- Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 

- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent)  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS 
DE PVC:  

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS 
DE PVC:  

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB 
TUBS DE PVC:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDK26258. 

 

 
 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FDKZ3174,FDKZ3155,FDKZA250. 

 

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.  
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 
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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.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

 

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FFB1A625. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de 
servei fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
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- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 
canalització.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
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La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 
la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació.  



Projecte de millores urbanització carrer Tordera, carrer Salvador i carrer Déntol 
PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. Text Refós      PCTP 275 

 

 

 

275 

 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
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 implantació de les conduccions a l'obra segons 
el traçat previst.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

     - Suportació  

     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la 
instal·lació  

     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  

     - Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de 
sanejament.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense 
canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de 
procedir a canviar tot el material afectat.  

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir 
a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 

 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG116A62. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons 
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim 
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
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:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons 
prescripcions de la companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 

     - Secció dels conductors 

     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

     - Calibre i naturalesa dels conductes 

     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització   

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de 
protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

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 dels assaigs 
realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació 
dels mateixos.  

- Assaigs: 

     - Resistència d'aïllament (REBT) 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) 
(REBT, UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense 
canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

 

FG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG163C23. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
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  

 

 

FG2 - TUBS I CANALS 
FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG21RK1G. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
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- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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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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.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
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 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
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 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:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 
adequació.  
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el 
que determini la DF.  

 

 

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG22RB1K. 

 

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 
- 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  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
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:  
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 la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  



  282

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
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.  
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 
 
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.  
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.  
 
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 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 
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- 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:  

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.  

 

 

FG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
FG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG322000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per 
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil 
(PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), 
UNE 21031 



  284

- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 
211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 
211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 
21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
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, prohibint-se 
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.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
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 
 
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.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
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.  
 
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  
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- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a 
l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns 
de connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, 
gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 
d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

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.  

 

 

FG33 - CABLES DE COURE DE 300/500 V 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG333103,FG333014. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per 
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
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, prohibint-se 
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.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
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 
 
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.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
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.  
 
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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- 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.  

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.  

 

 

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG380B08,FG380707. 

 

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

 

 

FG39 - CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FG393105. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor d'alumini de tensió assignada 
0,6/1 kV.  
- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de poliolefines, UNE 21123-4 
- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), 
UNE 21030 
- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4  
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, prohibint-se 
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.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes.  
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Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor en mm):  
- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 
- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 
- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext  
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. 
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 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-
lo.  
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 
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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.  
 
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  
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para líneas 
de distribución y acometidas.  
 
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  

- 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.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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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.  

 

 

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FGD1222E. 

 

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

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.  
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FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FHM11C23. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó  
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària 
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.  
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols.  
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa  
Creueta:  
- Muntatge, fixació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 
72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
BRAÇ MURAL:  
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
CREUETA:  
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida).  
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.  
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa.  
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L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

SUPORTS VERTICALS:  

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.  

 

 

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
FJS - EQUIPS PER A REG 
FJS1 - BOQUES DE REG 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FJS1U001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg 
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
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- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i 
difusió. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

FJS5 - REG PER DEGOTEIG 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FJS5A635,FJS51632,FJS5R201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en 
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.  
S'han considerat els següents elements: 
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 
agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i 
vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 
d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat.  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 
especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

FJSA - PROGRAMADORS 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FJSA1011,FJSAD111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els 
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, 
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de 
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements 
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
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Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han 
d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de 
pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les 
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir 
que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, 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 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

* NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los 
espacios verdes. Recomendaciones de proyecto de infraestructuras de riego.  

* NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Infraestructuras básicas de 
espacios verdes. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos aéreos por aspersión y por 
difusión.  

 

 

FJSB - ELECTROVÀLVULES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FJSB1311. 

 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN3 - VÀLVULES DE BOLA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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FN319724. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador: 
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa  
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002  

 

 

FR - JARDINERIA 
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR111001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.  
S'han considerat les operacions següents: 
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc  
- Desbrossadora muntada en tractor  
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- Desbrossadora autopropulsada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa  
CONDICIONS GENERALS:  
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície 
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.  
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.  
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.  
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i 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 de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, 
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.  
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 a la DF.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
 
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.  

 

 

FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2B - ACABAT DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR2B1105. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Anivellament i repassada del terreny 
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- Rasclada 
- Compactació  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Mitjans manuals  
- Motocultor  
- Corró manual  
- Minicarregadora  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En l'anivellament i repassada del terreny:  
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Anivellament i repassada definitius del terreny  
En la rasclada:  
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Rasclada del terreny  
En la compactació:  
- Comprovació i preparació de la superfície existent 
- Compactació superficial del terreny  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. 
No han de restar bosses còncaves.  
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT.  
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial 
compactada.  
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:  
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial 
indicats a la DT.  
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si 
l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.  
MITJANS MANUALS:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Pendent mínim:  ± 1%  
MITJANS MECÀNICS:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Pendent mínim:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els 
treballs d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades 
a la DT.  
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de 
realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat.  
COMPACTACIÓ:  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 
1 mm.  
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans 
de continuar.  
El nombre de passades ha de ser el que determini 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.  
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FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR4J6F36,FR45A53D. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 
cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 
terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 
vegetal. Palmeras.  
 
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 les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

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.  

 

 

FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FR6B1152,FR614119. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
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- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  
     - Amb l'arrel nua  
     - Amb pa de terra  
     - En contenidor  
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
     - En contenidor  
- Plantes de petit port:  
     - En alvèol forestal  
     - En test  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
- Plantes de petit port:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 
de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
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Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Trabajos de plantación.  

ARBRES:  

* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Técnicas de plantación de árboles.  
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FRB - ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES 
FRB3 - FORMACIÓ DE ROCALLES 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

FRB31502. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de rocalles amb pedra natural.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Trasllat de les pedres fins al punt de col·locació 
- Col·locació de les pedres  
CONDICIONS GENERALS:  
La rocalla ha de tenir la proporció i grandària de roques i els espais de terra indicats a la 
DT.  
El conjunt acabat ha de ser estable.  
Les roques s'han de col·locar lleugerament inclinades en contra del pendent, com si sorgissin 
mig tombades de terra.  
Han de quedar cobertes de forma natural, aproximadament en la meitat de la seva alçària.  
Les roques que tinguin línies d'estratificació, han de restar amb aquestes horitzontals, mai 
verticals.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer abans o a la vegada que la 
formació de la rocalla.  
L'execució de la rocalla s'ha de fer per trams horitzontals, col·locant i assentant pedra a 
pedra, començant per les parts més baixes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als 
forats que queden entre les pedres  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
KJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 
KJS - EQUIPS PER A REG 
KJS1 - BOQUES DE REG 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 

KJS1D001,KJS1D012. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg 
o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.  
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament de la boca 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
- Col·locació de la tapa  
CONDICIONS GENERALS:  
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i 
difusió. 
Pressió de prova: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
Aquest,  complementa i s'acull, en l'esprit i en la lletra, integralment al Plec de Condicions 
Generals de l'Edificació, aprovat pel Consell Superior dels Col.legits d'Arquitectes i adoptat en 
les obres de la Direcció General d'Arquitectura. 
 
Dona compliment al Decret 462/71 del Ministeri d'Habitatge (BOE 24/3/71): "Normes sobre 
Redacció i Direcció d'obres d'edificació" que estableix que en qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar l'observança de les Normes de la Presidència del Govern i les del Ministeri 
d'Habitatge sobre la construcció vigents. 
 
Atés l'article 25 i següents de la llei 13/1995 de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques, s'executarà l'obra sense necessitat que el contratista estigui 
classificat per la Junta del Ministeri d'Economia i Hisenda. En cas de que per l'adjudicació fos 
necessàri que l'empresa estigués classificada es donaria compliment a l'Ordre del Ministeri 
d'Economia i Hisenda de 28 de juny de 1991, que modifica la del 28 de març de 1968, que 
dicta les normes complementaries de "clasificación de Empresas contratistas de obras del 
Estado", de conformitat amb l'article 319 del Reglament General de Contractació i segons els 
grups generals de tipus d'obra que estableix l'article 289 el present projecte pertany a la 
categoria B en tots els grups i subgrups aplicables al projecte. 
 
 
En l'execució de l'obra s'aplicaran les Normes vigents sobre Redacció i Direcció d'obres 
d'edificació, atès el Decret 462/71 Del Ministeri d'Habitatge, així com totes aquelles Normes, 
correccions, modificacions i instruccions que es puguin promulgar i siguin d'obligat compliment. 
 
Per tal de facilitar el treball als industrials, adjuntem en l'apartat de "Normativa" la relació de 
normes d'obligat compliment (en tot cas no exhaustiva) classificada en grans grups temàtics i 
les Normes Tecnològiques d'Edificació (NTE). 
  
CONDICIONS PARTICULARS RELATIVES ALS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS 
 
El conjunt de materials i treballs necessaris per a l'execució de l'obra projectada compliran les 
condicions establertes en el Plec de Condicions Generals d'indole tècnica, i tant mateix regirà 
l'esmantat plec per a la medició i valoració de les obres. 
 
El contractista té l'obligació de realitzar amb el seu material i personal, quants apuntalaments, 
enderrocs, i obres de caràcter urgent consideri el director de l'obra. L'import es consignarà en 
pressupost addicional convingut per mutu acord. 
 
Tots els materials, tècniques d'execució i mitjans emprats compliran les condicions i normativa 
exigides en els documents del projecte i el Plec de Condicions General de l'Edificació. 
 
Cal que el contractista avisi a la direcció facultativa abans d'omplir o tapar les obres ocultes per 
a verificar el seu estat, correcte execució i aixecar-ne  plànol si ho consideres necessari. 
 
L'arquitecte pot ordenar que les parts defectuoses, per execució, materials o projecte, siguin 
enderrocades i reconstruïdes a compte de la contracta. En cas de ésser demolicions per a 
reconèixer obres ocultes les despeses aniran a càrrec del contractista si els vicis son certs i si 
no, a càrrec del propietari. 
 
El contractista pot proveir-se de materials i aparells a on cregui més convenient sempre que 
compleixin les condicions requerides i que l'arquitecte els hi hagi donat el vist-i-plau per escrit. 
 
El contractista abans de l'inici de l'obra demanarà a l'arquitecte tècnic el document sobre 
l'estudi i l'anàlisi del projecte segons les seves atribucions professionals per a l'execució de 
l'obra, sobre tot incidint en els aspectes d'organització, seguretat, control i economia de les 
obres. El contractista està obligat a conèixer i complir les condicions d'aquest document. 
 



 

 

Els materials no utilitzables s'agruparan ordenadament en lloc adequat i es portaran a 
l'abocador legalment constituït més pròxim a l'obra sempre a càrrec de la contracta. 
En cas de resolució del contracte, el contractista està obligat a retirar la maquinària, mitjans 
auxiliars, instal.lacions,... en un termini de 30 dies i deixar l'obra en condicions de ser represa 
per una altre empresa. 
 
CONDICIONS PARTICULARS D'INDOLE FACULTATIVA. 
 
El contractista tindrà un encarregat de l'obra que hi estigui tota la jornada laboral, aquest 
acompanyarà a l'arquitecte en les visites d'obra facilitant la seva tasca i essent responsable del 
compliment de les seves ordres, de la vigilància dels mitjans auxiliars, dels replantejos i altres 
operacions tècniques. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi el Delegat del Contractista serà un facultatiu de 
grau mig o superior, segons els casos i el que es dicti en el contracte. 
 
Els materials hauran de tenir garantia de fàbrica, essent el contractista responsable dels 
accidents deguts a l'incumpliment d'aquesta disposició o per no adoptar les degudes 
precaucions. 
 
El fet que en el llibre d'ordres no hi hagin ordres que el contractista té que complir segons el 
Plec de Condicions de l'Edificació, no suposa eximien ni atenuant per a les seves 
responsabilitats. 
 
INICI DE L'OBRA 
 
S'iniciarà l'obra dins dels trenta dies següents a l'adjudicació. 
 
El contractista donarà la seva conformitat al projecte un cop verificat sobre el terreny en els 
quinze dies següents a l'adjudicació. 
 
Es farà un acta de replanteig signada pel contractista, l'arquitecte tècnic o aparellador i 
l'arquitecte. 
 
La direcció tècnica de l'obra haurà aprovat amb la propietat el calendari d'execució de l'obra. 
 
En el moment de l'inici de les obres es tindran tots els permisos i llicència municipal d'obres. 
 
No hi haurà cap línia elèctriques o servituds que puguin significar algun perill. 
 
El contractista donarà per escrit el dia de l'inici de les obres a la direcció facultativa. 
 
RECEPCIÓ DE L'EDIFICI i OBRES ANNEXES 
 
Es farà segons el previst en el l'art 37 i següents del Plec de Condicions Generals de 
l'Edificació. 
 
El termini per a l'execució de l'obra serà de sis mesos. 
 
Es fixarà un termini de fermança de dotze mesos des de la recepció provisional fins la definitiva 
de l'obra, dins d'aquest el constructor haurà de reparar a càrrec seu els desperfectes inherents 
a la normal conservació de l'edifici. 
 
En els contractes rescindits tindran lloc les dues recepcions, fent-se la definitiva un cop hagi 
passat el termini de garantia pels treballs acabats i pels que no ho estiguin es farà una sola i 
definitiva recepció. 
 
CONDICIONS PARTICULARS D'INDOLE ECONÒMICA 
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El contractista ha de realitzar els treballs d'acord amb el projecte i el pressupost aprovat, amb 
el nivell de qualitat exigit, i sense poder al.legar diferències d'interpretació. En tot cas es 
l'arquitecte qui procurarà harmonitzar els criteris sota un principi d'equilibri i justícia.  
 
En tot cas tot el que s'ha dibuixat en els plànols generals es llei d'obligat compliment. 
 
El contractista oferirà una garantia de dotze mesos en els que realitzarà la reparació de 
qualsevol deficiència per vicis de l'obra o instal.lacions, i per la que el propietari farà una 
retenció de fins un 10% del valor del pressupost, en concepte de fiança fins la recepció 
definitiva de l'obra. 
Aquest contracte s'estableix sense perjudici de tercers, pel que el propietari no assumeix cap 
responsabilitat que pugui adquirir el constructor per manca de pagament a col.laboradors, 
oficis, industrials.... 
 
En cas de preu contradictori es resoldrà entre l'Arquitecte i el Contractista abans d'iniciar 
l'execució dels treballs i en el termini de 15 dies. 
 
En cas de revisió dels preus contractats aquesta es farà segons l'últim índex de preus de ma 
d'obra i materials de la construcció, elaborat pel Comitè Superior de Preus de Contractes de 
l'Estat i aprovat pel Consell de Ministres. 
 
CONDICIONS PARTICULARS D'INDOLE LEGAL 
 
Si s'ha de procedir a l'enderrocament de l'edifici per no haver seguit les instruccions de 
l'arquitecte, per l'ús de materials de mala qualitat, per mala execució de l'obra o per no fer cas 
de l'establert en el projecte, a efectes del Codi Civil (art. 1591) es fa exclusivament responsable 
al constructor.  
 
Es responsable també dels accidents que per inexperiència, desig de lucre, o badada en la 
construcció, en les bastides o per incompliment de les ordres rebudes de l'arquitecte es 
produeixin en el transcurs de l'execució de l'obra. 
 
Respondrà igualment dels incompliments referents a disposicions vigents, reglaments, 
ordenances municipals, que regulen la construcció, els materials, la ma d'obra, i els medis 
auxiliars de tot ordre, que siguin vigents. 
 
El constructor tindrà en tot moment a disposició de l'arquitecte el llibre d'ordres, en el que 
aquest escriurà les ordres oportunes i que seran d'obligat compliment. L'encarregat signarà 
sempre l'assabentat. 
 
El Contractista fa constar que tots els treballadors de l'obra estan legalment assegurats contra 
risc d'accidents, seguretat social... i es fa responsable de qualsevol falta qui hi hagi en aquest 
sentit. 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del contracte o acte jurídic, entre el 
contractista i la propietat, les parts se sotmeten a l´arbitratge institucional del Tribunal Arbitral 
de Girona, de l´Associació a les Comarques de Girona per a l´Arbitratge, al qual s´encarrega la 
designació de l´àrbitre o àrbitres i l´administració de l´arbitratge, tot obligant-se des d´ara al 
compliment de la decisió arbitral.� 
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PLEC DE CONDICIONS GENERAL DE L'EDIFICACIÓ. 

 
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS. 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1r.- Aquest Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen per finalitat regular l'execució de les obres 
fixant els nivells tècnics i de qualitats exigibles, precisant les intervencions que corresponen, 
segons el contracte i de conformitat amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de 
l'obra, al Contractista o constructor, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents 
obligacions amb vista al compliment del contracte de l'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA. 
Article 2n.- Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de relació quant 
al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
1r. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament 
d'obra, sí existís. 
2n. El Plec de Condicions particulars. 
3r. Aquest Plec General de Condicions. 
4t. La resta de la documentació de Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorpora al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
A cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i els plànols, la cota 
preval sobre la mesura a escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF 1r. 
 
DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
ARQUITECTE DIRECTOR: 
Article 3r.- A l'Arquitecte Director, li correspon: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de 
resoldre les contingències que es produeixin i donar les instruccions complementàries que 
siguin precises per aconseguir la correcta solució arquitectònica. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.  
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic  el certificat final corresponent. 
 
APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC: 
Article 4t.- A l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, li correspon: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte segons el que preveu l'article 1r.4. de les 
Tarifes d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es requereixi, l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la 
realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i higiene per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replantejament de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament 
amb l'Arquitecte i el Constructor. 
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene 
en el treball, controlant la seva correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l'execució material segons el projecte, les normes tècniques i les regles de la 
bona construcció. 
g) Realitzar o disposar les proves i assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra 
segons les freqüències de mostratge programades en el pla de control, així com efectuar les 
altres comprovacions que siguin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb 
el projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà puntualment dels resultats al Constructor, 
donant-li, si escau, les ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures 
que corresponguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 
h) Realitzar els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
EL CONSTRUCTOR: 
Article 5è.- Al Constructor li correspon: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu 
compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el 
treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acta de replantejament de 
l'obra. 
d) Es el cap de tot el personal que intervingui a l'obra i coordina les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, 
comprovant els preparats en l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
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l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no tinguin les 
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions que s'hi 
practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials precisos per 
al compliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
EPÍGRAF 2n. 
 
DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O VERIFICACIÓ DELS 
DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6è.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de tota l'obra contractada, o en 
cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
Article 7è.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució contenint, si escau, l'Estudi de 
Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la direcció facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
Article 8è.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauler 
adequat, en què es puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista 
sempre hi tindrà, a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que, si escau, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'Obres. 
- El llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Higiene. 
- El llibre d'Incidències. 
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades a l'article 5è. j). 
 
A més, el Constructor disposarà una oficina per a la Direcció facultativa, convenientment 
condicionada perquè s'hi pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora del dia. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Article 9è.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegada seva a l'obra, que en serà el Cap, amb dedicació plena i amb facultats per 
representar-lo i adoptar en tot moment totes les decisions que competeixin a la contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5è. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars d'índole facultativa", el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mitjà, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir a l'obra com a mínim i el temps de dedicació compromès. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de 
les obres, sense dret a cap tipus de reclamació, fins que se superi la deficiència . 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR A L'OBRA 
Article 10è.- El cap d'obra, per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats hi serà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador Tècnic, en 
les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades precises per a la 
comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
 



 

 

 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11è.- Es obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dintre dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per cada 
unitat d'obra i tipus d'execució. 
A falta d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que requereix que es 
reformi el projecte amb el consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o en més d'un 10 per 100 del 
pressupost total. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE 
Article 12è.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions 
o indicacions dels plànols o croquis, i instruccions corresponents es comunicaran precisament 
per escrit al Constructor, el qual estarà obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint 
amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que el Constructor cregui oportuna de fer contra les disposicions preses, 
l'haurà de dirigir, dintre precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués dictada, el qual 
donarà al Constructor el corresponent rebut, si el sol·licita. 
Article 13è.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que es necessitin per a 
la correcta interpretació i execució del que s'ha projectat. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 14è.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
procedents de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, i són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER 
L'ARQUITECTE 
Article 15è.- El Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquestes persones de la vigilància de les obres, ni demanar que la propietat 
designi altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquestes persones, procedirà d'acord amb el que 
estipula l'article precedent, però sense que per aquesta causa es pugui interrompre ni pertorbar 
la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16è.- L'Arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra els dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
Article 17è.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció, si escau, al que s'estipula en el Plec de Condicions particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
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EPÍGRAF 3r. 
 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18è.- El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
REPLANTEJAMENT 
Article 19è.- El Constructor iniciarà les obres amb el seu replantejament en el terreny, 
assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejaments 
parcials. 
Aquest treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replantejament a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i 
una vegada aquest hagi donat la seva conformitat prepararà una acta amb un plànol que haurà 
de ser aprovada per l'Arquitecte, essent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest 
tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 20è.- El Constructor començarà les obres en el termini indicat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les de la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs almenys amb tres dies de 
temps. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21è.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies de caràcter tècnic, la Direcció Facultativa 
estimi convenient que es variï. 
 
FACILITATS PER ALTRES CONTRACTISTES. 
Article 22è.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General 
haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin 
encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que pertoquin entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23è.- Quan calgui, per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs, que es continuaran segons les instruccions donades per l'Arquitecte 
mentre es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot el que la 
Direcció de les obres disposi per apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat 
en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24è.- Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest 
no pogués començar les obres, o tingués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en 
els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la 
contracta, amb l'informe previ favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà en un 
escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard 
que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
aquesta causa sol·licita. 
 
 
 



 

 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
Article 25è.-El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 26è.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les seves 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 
seva responsabilitat i per escrit lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que s'especifica a 
l'article 11è. 
 
OBRES OCULTES 
Article 27è.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults en acabar l'edifici, 
se'n faran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquest documents 
s'estendran per triplicat, i es donaran: un, a l'Arquitecte; un altre a l'Aparellador; i, el tercer, al 
Contractista, signats tots per aquestes tres persones. Aquest plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar 
els amidaments. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28è.- El Constructor ha d'utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en 
les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb el que s'especifica també en aquest document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que hi pugui haver per la seva mala execució 
o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que l'exoneri de 
responsabilitat el control que sigui competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc 
el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 
s'entendran esteses i acreditades a bon compte. 
Com a conseqüència del que s'ha expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els 
aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, tant si és en el curs de l'execució 
dels treballs, com si és un cop s'hagin acabat, i abans de verificar la recepció definitiva de 
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb allò contractat, i tot això a càrrec de la contracta. Si no s'estimés justa la decisió i es 
negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de 
l'obra, que serà qui resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 29è.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués fonamentades raons per creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en 
qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui 
necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la 
circumstància a l'Arquitecte. 
Les despeses que s'ocasionin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 30è.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en 
els punts que li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de 
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització o provisió, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
vagi a utilitzar, en què s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 
 
 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
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Article 31è.- A petició de l'Arquitecte, el Contractista li presentarà les mostres dels materials 
sempre amb el temps previst en el Calendari de l'obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32è.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables a l'obra. 
Es retiraran o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent a l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre això, es retiraran quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva taxació justa, tenint en 
compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33è.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix, o, en fi, quan la falta de 
prescripcions formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per el seu 
objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o omplin l'objecte a què es 
destinin. 
Si al cap de quinze dies a partir del moment que el Constructor rebi l'ordre de retirar els 
materials que no estiguin en condicions, no ho ha complert, podrà fer-ho la Propietat carregant 
les despeses a la contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables 
segons el parer de l'Arquitecte, es rebran però amb la rebaixa del preu que aquell determini, a 
menys que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 
Article 34è.- Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements 
que intervinguin en l'execució de les obres seran a càrrec de la contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà 
tornar-se a fer de nou a càrrec del contractista. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35è.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runes com de materials sobrers, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris 
perquè l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36è.- En l'execució dels treballs que entren en la construcció de les obres i per les quals 
no hi hagi prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni a la resta de la 
documentació del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer terme, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
EPÍGRAF 4t. 
 
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37è.- Trenta dies abans de donar fi a les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat de l'acabament a fi de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també els altres tècnics que, si escaigués, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 
Practicant un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà una acta amb tants exemplars 
com intervinents, signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de 



 

 

garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la 
Direcció Facultativa estendran el corresponent Certificat de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l'acta i es donaran al 
Constructor les oportunes instruccions per posar remei als defectes observats, fixant un termini 
per solucionar-los, i un cop expirat, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la 
recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua  de la 
fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
Article 38è.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació de final d'obra, amb 
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb 
el que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 
515/1989, de 21 d'abril. 
 
MEDICIÓ  DEFINITIVA  DELS  TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE  L'OBRA 
Article 39è.- Rebudes provisionalment les obres, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic procedirà al 
seu amidament definitiu, amb precisa assistència del Constructor o del seu representant. 
S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva 
signatura, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 40è.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars, i 
en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41è.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, aniran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarda, la neteja i reparacions 
causades per l'ús aniran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes 
en les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 42è.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia 
de la mateixa manera i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data 
cessarà l'obligació del Constructor de reparar a càrrec seu els desperfectes inherents a la 
normal conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
pogués tenir per vicis de la construcció. 
 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 43è.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés 
en les degudes condicions, aquesta recepció s'ajornarà i l'Arquitecte Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de realitzar les obres necessàries i, de no 
efectuar-se dintre d'aquells terminis, es podrà resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT 
RESCINDIDA 
Article 44è.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb el tràmits establerts en 
l'article 35è. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons el que 
disposen els articles 39è. i 40è. d'aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables segons el parer de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 
EPÍGRAF 1r. 
 
PRINCIPI GENERAL 
Article 45è.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret  a percebre 
puntualment les quantitats meritades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 
Article 46è.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adients al compliment puntual de les seves obligacions de 
pagament. 
 
EPÍGRAF 2n. 
 
FIANCES 
Article 47è.- El contractista prestarà fiança d'acord amb algun dels següents procediments, 
segons s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per un import d'entre el 3 i el 10% del preu 
total de la contracta. 
b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte a igual proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48è.- En cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per 
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de que se'n faci  i la seva quantia serà d'ordinari, llevat 
que s'estipuli de manera diferent en el Plec de Condicions particulars vigent a l'obra, d'un tres 
per cent (3%) com a mínim, del total del pressupost de la contracta. 
El contractista a qui s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o un servei, haurà de dipositar en el 
punt i en el termini fixats a l'anunci de la subhasta o segons el que es determini al Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva i, si no n'hi ha, l'import equivalent al 10% 
de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en 
qualsevol de les formes especificades a l'apartat anterior. 
El termini indicat anteriorment, i exceptuant que hi hagi condició expressa establerta en el Plec 
de Condicions particulars, no serà superior a trenta dies naturals a partir de la data en què se li 
comuniqui l'adjudicació, i dintre d'aquest termini l'adjudicatari haurà de presentar la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança. 
Si no es compleix aquest requisit es declararà nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagi fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS A CÀRREC DE LA FIANÇA. 
Article 49è.- Si el Contractista no vol fer pel seu compte els treballs necessaris per enllestir 
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte Director, en nom i representació del 
Propietari, ordenarà executar-los a un altre, o podrà realitzar-los directament per administració, 
abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a què tingui    
dret el Propietari, en cas que l'import de la fiança no sigui suficient per cobrir les despeses 
realitzades en les unitats de l'obra rebutjades. 
 
DE LA DEVOLUCIÓ EN GENERAL. 
Article 50è.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà 
els trenta dies una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà 
exigir que el Contractista li acrediti la liquidació dels deutes causats per l'execució de l'obra, 
com salaris, subministraments, subcontractes...  
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN CAS QUE S'EFECTUIN 
RECEPCIONS PARCIALS. 
Article 51è.- Si a la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, li interessés fer 
recepcions parcials, el Contractista tindria dret que se li retornés la part proporcional de la 
fiança. 
 
 
 



 

 

EPÍGRAF 3r. 
 
DELS PREUS 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS. 
Article 52è.- El càlcul dels preus de les diferents unitats de l'obra es el resultat de sumar els 
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideraran costos directes. 
a) La mà d'obra, amb els plus, càrregues i assegurances socials, que intervé directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, segons els preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de 
què es tracti o que siguin necessaris per a l'execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents 
i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat de l'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment esmentats. 
 
Es consideraran costos indirectes. 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 
resumiran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals. 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'Administració, legalment establertes. Es resumiran com un percentatge de la suma dels 
costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest 
percentatge s'estableix entre un 13 i un 17%). 
 
Benefici industrial. 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6% sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
Preu d'Execució material. 
Es denomina Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
a excepció del Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta. 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma però no s'integra al preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
Article 53è.- En cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s’entén per preu de contracta l'import del cost total de la unitat 
d'obra, és a dir el preu d'Execució material, més el tant per cent sobre aquest últim  preu en 
concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6%, 
llevat que en les condicions particulars  se n'estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54è.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, mitjançant l'Arquitecte, 
decideixi introduir unitats o canviar de qualitat alguna de les previstes, o quan sigui necessari 
afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a realitzar els canvis. 
A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans 
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si la diferència subsisteix, s'anirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del 
quadre de preus, del projecte, i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent a la localitat. 
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Els contradictoris es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55è.- Si el contractista, abans de la firma del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà tenir cap pretext d'error o omissió per reclamar augment dels 
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de 
les obres. 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS. 
Article 56è.- En cap cas el Contractista podrà al·legar els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació  dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. Es tindrà en 
compte en primer lloc el que es preveu en el Plec General de Condicions Tècniques, i, en 
segon, en el Plec General de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57è.- En cas de contractar les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus 
mentre l'increment no obtingui, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el 
Calendari, un import superior al 3% del total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, es realitzarà la 
corresponent revisió d'acord amb la fórmula que estableixi el Plec de Condicions Particulars, de 
manera que el Contractista rebrà la diferència de més que resulti per la variació de l'IPC 
superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de l'oferta. 
 
PROVISIÓ DE MATERIALS 
Article 58è.- El Contractista queda obligat d'executar les provisions de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials de provisió, una vegada abonats pel Propietari són exclusivament de la seva 
propietat; de la custòdia i conservació, en serà responsable el Contractista. 
 
EPÍGRAF 4t. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ 
Article 59è.- S'anomenen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions necessàries 
per a la seva realització, les porta directament el propietari, bé ell mateix, a través d'un 
representant seu o mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 60è.- S'anomenen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si 
mateix o per mitjà d'un representant seu, que pot ser l'Arquitecte-Director, expressament 
autoritzat, porti directament les gestions necessàries per a l'execució  de l'obra, adquirint els 
materials, contractant el seu transport a l'obra i, en suma intervenint directament en totes les 
operacions necessàries per tal que el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-
la; en aquestes obres el constructor, si n'hi hagués, o l'encarregat de la seva realització, depèn 
del propietari, ja sigui com a empleat seu o com a autònom contractat per ell, i és qui reuneix 
en sí, mateix per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista. 
 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
Article 61è.- S'entén per "Obra per Administració delegada o indirecta" la que un Propietari 
acorda amb un Constructor perquè aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu, 
realitzi les gestions i els treballs necessaris i que es convinguin. 
Son per tan, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecta" 
les següents: 



 

 

a) Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, de manera que el Propietari es 
reservi la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director, l'ordre i 
la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs s'han d'utilitzar i, en 
suma, tots els elements que siguin necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de dur la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars necessaris i, en suma tot el que es requereixi 
per a l'execució dels treballs, per la qual cosa rebrà del Propietari el tant per cent (%) prefixat 
sobre l'import total de les despeses realitzades i abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 62è.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que a tal fi s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole 
econòmica"  vigents a l'obra. Si no n'hi ha, els comptes d'administració, els presentarà el 
Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'hauran d'acompanyar, agrupats en 
l'ordre que s’expressen, els documents següents, tots ells conformats per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la col·locació d'aquests materials a l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que estableix la legislació vigent, especificant 
el nombre d'hores treballades a l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, adjuntant a 
aquestes nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i lliures, guardes, etc., que hagin treballat a l'obra 
durant el termini de temps a què corresponguin les nòmines que es presenten. 
c) Les factures originals dels transports de materials col·locats a l'obra o de retirada de runa. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la 
gestió de les quals hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a l'obra que hagi gestionat o abonat el Constructor 
se li aplicarà, a falta de conveni especial, un 15%, entenent-se que en aquest percentatge 
estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les Despeses 
Generals que al Constructor originin els treballs que realitza per administració i el Benefici 
Industrial. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 
Article 63è.- Llevat d'un pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes 
d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els informes de 
treball realitzats i aprovats pel propietari o pel seu representant. 
Independentment, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la 
medició de l'obra executada, valorant-la d'acord ama el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor, llevat que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64è.- No obstant això, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada 
es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li 
autoritza de gestionar-los, i adquirir-los haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, i 
necessitarà la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
Article 65è.- Si a partir dels comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar el Constructor a l'Arquitecte-Director, aquest últim advertís que els rendiments de la 
mà d'obra, en totes o en algunes de les parts executades, fossin notablement inferiors als 
rendiments normals generalment admesos per unitats d'obra iguals o similars, ho notificarà per 
escrit al Constructor, per tal que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la 
producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si després d'això, en els mesos següents, els rendiments no arribessin al que es considera 
normal, el Propietari queda facultat per cobrar-se la diferencia, rebaixant l'import del 15% que 
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pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions 
quinzenals. En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà 
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
Article 66è.- En els treballs d'" Obres per Administració delegada", el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin  tenir els treballs o unitats d'obra per ell 
executades i també dels accidents o perjudicis que poguessin tenir els obrers o terceres 
persones per no haver pres les mesures que en les disposicions legals vigents s'estableixen. 
En canvi, i llevat del que s'expressa en l'article 63 precedent, no serà responsable del mal 
resultat que poguessin donar els materials i aparells escollits d'acord amb les normes 
establertes en l'esmentat article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondrà també dels accidents o perjudicis expressats en 
el paràgraf anterior. 
 
EPÍGRAF 5è 
 
DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIVERSES D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67è.- Segons la modalitat escollida per la contractació de les obres i llevat que en el 
Plec Particular de Condicions econòmiques es digui una altra cosa, l'abonament dels treballs 
es realitzarà així: 
1r.- Tipus fix o preu fet total. S'abonarà la xifra prèviament pactada, minorada si escau en 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n.-Tipus fix o preu fet per unitat d'obra, segons el preu invariable que s'hagi fixat per endavant, 
de manera que es pugui variar només el nombre d'unitats executades. 
Amb la medició prèvia aplicant a total de les diferents unitats d'obra executades, el preu 
invariable estipulat per endavant per a cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import dels 
treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals 
serviran de base per a la medició i la valoració de les diverses unitats. 
3r.- Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els diferents 
materials emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions que en el cas anterior. 
4t.- Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats segons el que aquest "Plec General 
de Condicions econòmiques" determina. 
5è.- Per hores de treball, segons les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
Article 68è.- En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs 
de Condicions Particulars", el Contractista farà una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons els amidaments que haurà practicat l'Aparellador. 
Allò executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat 
de l'amidament general, cúbic, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada 
unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per cadascuna d'elles, tenint en compte a 
més el que s'estableix en aquest "Plec General de Condicions econòmiques" respecte de les 
millores o substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per fer aquesta relació, 
l'Aparellador facilitarà les dades corresponents a la relació valorada, amb l'assabentat, per tal 
que, en el termini de deu dies a partir de la data de rebuda, el Contractista pugui examinar-los i 
tornar-los firmats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu dies següents al seu rebut, l'Arquitecte 
Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista, si hi fossin, donant-li compte 
de la seva resolució. Aquest últim podrà, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la 
resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els" Plecs Generals de Condicions 
Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 



 

 

Del seu import es deduirà el tant per cent que s'hagi preestablert per a la constitució de la 
fiança. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari podrà 
certificar-se fins a noranta per cent (90%) del seu import, segons els preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a què es 
refereixen, i tindran caràcter de document, i lliuraments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, i no suposaran tampoc aprovació 
ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a què la valoració es 
refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions es referiran a l'origen. 
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MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
Article 69è.- Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització de l'Arquitecte- Director, faci servir 
materials de més bona qualitat o de major tamany que l'assenyalat en el Projecte o substituís 
una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors 
dimensions qualsevol part de l'obra, o, en general, hi introduís, sense demanar-ho, qualsevol 
altra modificació que fos beneficiosa segons el parer de l'Arquitecte-Director, no tindrà més dret 
que a l'abonament del que correspongui per l'obra construïda amb estricte subjecció a la 
projectada i  contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA FIXA 
Article 70è.- Llevat del que preveu el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 
vigent a l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida fixa, es realitzarà d'acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida fixa, s'abonaran amb l'amidament previ i l'aplicació del preu establert. 
b) Si existeixen preus contractats per a  unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris 
per a les unitats amb partida fixa, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no existeixen preus contractats per unitats d'obra iguals o similars, la partida fixa 
s'abonarà íntegrament al Contractista, llevat del cas en què en el Pressupost de l'obra 
s'expressi que l'import de l'esmentada partida ha de justificar-se, cas en què, l'Arquitecte-
Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de 
seguir per valorar l'esmentada partida, que en realitat serà per Administració, valorant-se els 
materials i jornals als preus que es fixen en el Pressupost aprovat o, si no n'hi ha, als que amb 
anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import total amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 71è.- Quan fos precís realitzar esgotaments, injeccions o alguna altra classe de treballs 
de qualsevol índole especial o ordinària, que per no estar contractats no siguin a compte del 
Contractista, i si no es contractessin amb una tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació 
de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran 
abonats pel Propietari per separat de la contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà, juntament, 
el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions 
Particulars. 
 
 
PAGAMENTS 
Article 72è.- El Propietari realitzarà els pagaments en els terminis prèviament establerts, i el 
seu import correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte Director, en virtut de les quals es verifiquen. 
 
ABONAMENTS DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
Article 73è.- Realitzada la recepció provisional, els treballs que es puguin executar en el 
període de garantia s'abonaran així: 
1è.- Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa 
justificada el Contractista no els hagués realitzat al seu moment i l'Arquitecte-Director exigís la 
seva realització  durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el 
Pressupost i abonats d'acord amb el que estableixen els "Plecs Particulars", o, si no n'hi ha en 
els Generals, en cas que aquests preus fossin inferiors als de l’època de la seva realització; en 
cas contrari, s'aplicaran aquest últims. 
2n.- Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per a l'ús 
de l'edifici, per haver estat utilitzat durant l'esmentat termini pel Propietari, es valoraran i 
s'abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 
3è.- Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de 
la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà res per aquest concepte al 
Contractista. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
EPÍGRAF 6è. 
 
DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI 
D'ACABAMENT DE LES OBRES 
Article 74è.- La indemnització per retard en el termini s'establirà en un tant per mil de l'import 
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el Calendari d'obra.  
Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
Article 75è.- Si el Propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent al que 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament 
d'un quatre i mig per cent anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps 
del retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorressin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret a la resolució del  contracte, el Contractista i es 
procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i del materials emmagatzemats, 
sempre que aquests últims reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no 
excedeixi  la necessària per a l'acabament de l'obra contractada o adjudicada. 
No obstant el que s'ha dit anteriorment, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracta 
fonamentada en aquesta demora de pagaments, quan el   Contractista no justifiqui que en la 
data d'aquesta sol·licitud ha invertit en l'obra o en materials emmagatzemats admissibles, la 
part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat en el contracte. 
 
 
EPÍGRAF 7è 
 
DIVERSOS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS. 
Article 76è.- Només s'admetran millores d'obra, en el cas que l'Arquitecte Director hagi ordenat 
per escrit l'execució de treballs nous o que qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en la contracta. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 
amidaments del Projecte, o si l'Arquitecte-Director ordena, també per escrit, l'ampliació. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 
l'execució o utilització, convinguin per escrit l'import total de les unitats millorades, els preus 
dels nous materials o aparells que s'hagin d'utilitzar i els augments que totes aquestes 
modificacions d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director afegeixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en l'import de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77è.- Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, però acceptable 
segons el parer de l'Arquitecte-Director de les obres, aquest últim determinarà el preu o partida 
d'abonament després d'escoltar el Contractista, el qual tindrà d'assumir l'esmentada resolució, 
llevat el cas que, dins del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la d'acord amb les 
condicions establertes i sense excedir l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78è.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 
que duri la seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en 
cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. 
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L'import abonat per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, s’ingressarà en un compte a 
nom del Propietari, per que a càrrec d'aquest compte s'aboni l'obra que es realitzi, i a mesura 
que es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de la conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar de l'esmentat import per a 
afers diferents del de reconstrucció de la part siniestrada; la infracció del que s'ha expressat 
anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb la 
devolució de la fiança, i l'abonament complet de les despeses, materials emmagatzemats, etc., 
i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no 
se li haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització 
abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, 
que seran evaluats per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que ha de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els riscos assegurats i les condicions 
que constin a la pòlissa o pòlisses d'Assegurança, el Contractista els comunicarà, abans de 
contractar-los, al Propietari, per tal d'obtenir la seva conformitat. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
Article 79è.- Si el contractista, com es obligació seva, no atén a la conservació de l'obra durant 
el termini de garantia, en cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la 
recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar, a 
càrrec del contractista, tot el que calgui perquè s'atengui a la guarda, neteja i tot el que sigui 
necessari per garantir la bona conservació de l'edifici. 
Quan el Contractista, deixi l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en cas de 
resolució de la contracta, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-
Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en cas que la seva conservació vagi a càrrec del 
Contractista, no hi haurà d'haver més eines, útils, materials, mobles, etc., que els necessaris 
per a la seva guarda i neteja i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en aquest " Plec de Condicions 
Econòmiques". 
US PER PART DEL CONTRACTISTA D'EDIFICI O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80è.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i 
prèvia autorització del Propietari, edificis o faci ús de materials o útils que li pertanyin, tindrà 
l'obligació de reparar-los i conservar-los per lliurar-los a l'acabament del contracte en perfecte 
estat de conservació, reposant els que hagin quedat inutilitzables, sense dret a indemnització 
per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 
En cas que en acabar el contracte i lliurar el material, propietats o edificacions, no hagués 
complert el Contractista el que preveu el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a càrrec 
de la fiança. 
 
 
 
L'ARQUITECTE 
 
 
Signat amb coneixement previ i en prova de conformitat, 
 
 
A ................, . ..... d............. de.......  
 
 
 
 
LA PROPIETAT                   CONTRACTISTA           L'ARQUITECTE TÈCNIC. 
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1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITATS DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

1.1. PREVI 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. EXECUCIÓ 

CONTROL DE REPLANTEIG • DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 
 
• ENLLAÇ EN LA VIALITAT EXISTENT 
 
• COMPROVACIÓ EN PLANTA DE MIDES 

D’ESPAIS PÚBLICS I PARCEL.LATS 
 
• COMPROVACIÓ DE LES RASANTS 

D’ESPAIS PÚBLICS RESPECTE ESPAIS 
PARCEL.LATS. 

 
• POSSIBLE EXISTÈNCIA DE SERVEIS 

AFECTATS 
 
• COMPROVACIÓ DELS PUNTS DE 

DESGUÀS DEL CLAVEGUERAM I DELS 
PUNTS D’ESCOMESA DELS DIFERENTS 
SERVEIS. 

 
• COMPATIBILITZACIÓ AMB ELS 

SISTEMES GENERALS. 
 
• ELEMENTS EXISTENTS A 

ENDERROCAR O CONSERVAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1.3. CONFIRMACIÓ 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURA ACTA DE REPLANTEIG 
(ORDRE D’INICI DE LES OBRES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 

FASE DE CONTROL 
 
 

TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

2.1. PREVI  
 
 
• DEFINICIÓ COTES ESBROSSADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• DEFINICIÓ EQUIPS DE MOVIMENT DE 

TERRES 
 
• DEFINICIÓ COTES D’EXCAVACIÓ 

SEGONS QUALITAT DELS SÒLS. 
 
• DEFINICIÓ PRÈSTECS I ABOCADORS. 

• COMPROVACIÓ PERFILS 
TRANSVERSALS DEL TERRENY 

 
• QUALITAT DELS SÒLS 
-CONTINGUT GRAVA I SORRA 
-CONTINGUT DE PEDRA 
-CONTINGUT MATÈRIA ORGÀNICA 
-ESQUERDES TERRENY NATURAL 
-ARGILES PLÀSTIQUES PERILLOSES 
-MATERIALS PLÀSTICS PERILLOSOS 
 

 
 
 
• QUALITAT DELS SÒLS EXISTENTS 
 

 
 
 
• 2000 m2 D’ESPLANADA EN DESMUNT O 

TERRAPLÈ DE COTA VERMELLA 
INFERIOR 0.5m 

 
 
 
• 1 GRANOLUMÈTRIC 
• 1 LÍMIT D’ATTERBERG 
• 1 PRÒCTOR MODIFICAT 
• 1 ÍNDEX CBR 
• 1 CONTINGUT MATÈRIA ORGÀNICA 
• 1 CONTINGUT D’HUMITAT 

HICROSCÒPICA “IN SITU” 

2.2. EXECUCIÓ   
 
 
 
 
 
 
 
• EXTENSIÓ I COMPACTACIÓ 

TONGADES: 
 
-GRUIX 
-REFÍ 
-LOCALITZACIÓ FLONJALS 
 
• CONDICIONS DE DRENATGE 
-PENDENTS DE L’ESPLANADA 
-DRENATGE NATURAL⇒ CUNETES 

• QUALITAT DE SÒLS EMPRATS PER A 
FORMAR TERRAPLENS 

 
 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ 
 

• 1500m3 TERRAPLÈ O CANVI MATERIAL 
 
• 2000m3 TERRAPLÈ O CANVI MATERIAL 
 
• 5000m3 TERRAPLÈ O CANVI MATERIAL 
 
 
 
• 2000m2 TONGADA O FRACCIÓ DIÀRIA 
 

• 1 PRÒCTOR MODIFICAT 
 
• 1 GRANOLUMÈTRIC, 1 LÍMIT 

ATTERBERG 
• 1 ÍNDEX CBR, 1 CONTINGUT MATÈRIA 

ORGÀNICA 
 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” 
 
 

2.3. CONFIRMACIÓ 
 
 
 
 
 

• =FASE PRÈVIA CAPA SOTABASE 
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3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

3.1. PREVI • REPLANTEIG EN PLANTA I ALÇAT DELS 
CONDUCTES 

 
• REPLANTEIG DE LA CORRECTA 

DISTRIBUCIÓ DELS CREUAMENTS DE 
VIAL, TRONETES, EMBORNALS, POUS 
DE REGISTRE, ESCOMESES I ALTRES 
ELEMENTS SINGULARS 

 
• ACCEPTACIÓ DELS EQUIPS DE 

MAQUINÀRIA 
 
 

• PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS • ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 
DELS MATERIALS 

• =2.3.2. APARTAT EXECUCIÓ • COM A MÍNIM 1  ASSAIG DLES 
REALITZATS EN APARTAT D’EXECUCIÓ 

3.2. EXECUCIÓ  • COMPROVACIÓ GEOMETRICA I 
CONDICIONS DE SEGURETAT DE LES 
RASES 

 
• ANIVELLACIÓ DE FONS DE RASA 
 
• COL.LOCACIÓ LLITS DE FORMIGÓ 
 
• COL.LOCACIÓ DE LES CANONADES 
• EXECUCIÓ FORMIGÓ DE PROTECCIÓ I 

ANELLAT. 
 
• COMPROVACIONS DE COTA DE LES 

CANONADES RESPECTE RASANTS, 
VIALS I D’ALTRES SERVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ POUS DE REGISTRE, 

EMBORNALS, ESCOMESES I 
ELEMENTS SINGULARS. 

 
 
• COMPACTACIÓ DE  RASES 
 
 
 
• EXECUCIÓ DELS CREUAMENTS DE 

VIAL 
 
 
 
• PROVES, ESTANQUEÏTAT CANONADES 

 
 
 
 
 
 
• FORMIGÓ DE LLITS I DE PROTECCIÓ. 
 
• RESISTÈNCIA DE LES CANONADES 
 
 
 
 
 
 
• QUALITAT DE SÒLS PER A REBLIMENT 

DE RASES 
 
 
 
 
 
 
 
• RESISTÈNCIA D’ELEMENTS 

PREFABRICATS 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ DE RASES 
 
 
 
 
 
 
 
• PROVES ESTANQUEÏTAT CANONADES 

• 200 ML RASA OBERTA 
 
 
 
 
 
• 50 M3 DE FORMIGÓ COL.LOCAT O 

FRACCIÓ DIÀRIA 
• 300 ML CANONADA COL.LOCADA I 

CANVI SECCIÓ 
 
 
 
 
 
• 400 M3 RASA COMPACTADA O CANVI 

MATERIAL 
 
• 1500 M3 RASA COMPACTADA O CANVI 

MATERIAL. 
 
 
 
 
• CADA 25 ELEMENTS O 1000 ML DE 

COL.LECTOR 
 
 
 
 
• 200 M3 RASA COMPACTADA O CANVI 

MATERIAL 

• 5 MESURES : AMPLÀRIA, FONDÀRIA I 
PENDENT 

 
 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I 1 

CONSISTÈNCIA 
• 1 FLEXIÓ TRANSVERSAL (RESISTÈNCIA 

A L’APLASTAMENT)  
 
 
 
 
 
• 1 PRÒCTOR MODIFICAT 
 
 
• 1 GRANULOMÈTRIC, 1 LÍMIT 

ATTERBERG, 1 INDEX CBR, 1 
CONTINGUT MATÈRIA ORGÀNICA. 

 
 
 
• 1 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, 

PRÈVIA EXTRACCIÓ TESTIMONI 
 
 
 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU”. 
 
 
 

3.3. CONFIRMACIÓ = FASE  PRÈVIA SUBBASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



4. LA SOTABASE GRANULAR 
 

FASE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

4.1. PREVI • ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE SOTABASE 

• REFÍ I COMPACTACIÓ DE L’ESPLANADA
 
• COMPROVACIÓ GEOMÈTRICA DELS 

PERFILS TRANSVERSALS (BOMBEIG) 
DE L’ESPLANADA. 

 
• COMPROVACIÓ CREUAMENTS DE VIAL 
 
 
 
• DE LA PROCEDÈNCIA (PRÈSTEC, 

GRAVERA, PEDRERA) 

 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE SOTABASE. 

 
 
 
 
 
 
• 2000 M2 VIAL REFINAT 
 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES 

 
 
 
 
 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU”. 
 
 
• 3 GRANOLUMÈTRIC, 3 EQUIVALENT DE 

SORRA, 3 PRÒCTOR MODIFICAT, 3 
LÍMITS D’ATTERBERG, 1 QUALITAT 
“LOS ANGELES”, 1 INDEX  CBR 

 
 
 

4.2. EXECUCIÓ  • EXTENSIÓ DE LA CAPA DE SOTABASE 
 
• HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 

CAPA DE SOTABASE 

• COMPROVACIÓ DE LA QUALITAT DEL 
MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

• 300 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL 
 
• 1000 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL O 

FRACCIÓ DIÀRIA 
 
 
 
• 300 M3 DE SOTABASE COMPACTADA O 

FRACCIÓ DIÀRIA 

• 1 EQUIVALENT EN SORRA 
 
• 1 PRÒCTOR MODIFICAT, 1 

GRANOLUMÈTRIC, 1 LÍMIT 
D’ATTERBERG, 1 QUALITAT “LOS 
ANGELES”, 1 ÍNDEX CBR. 

 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” 
 
 
 
 
 

4.3. CONFIRMACIÓ = FASE PRÈVIA CAPA BASE 
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5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

5.1. PREVI • REPLANTEIG 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

D’ELEMENTS DE VORADA 

 
 
 
• GEOMETRIA I ACABATS 

 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

D’ELEMENTS DE VORADA 

 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES DE VORADA 
 
 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES DE RIGOLES 

 
 
 
• 3 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 

PRÈVIA EXTRACCIÓ D’UN TESTIMONI 
DE ∅ 10 CM 

 
 
• 1 DESGAST PER FREGAMENT 

5.2. EXECUCIÓ  • CONTROL TOPOGRÀFIC D’EXECUCIÓ • REBUIG D’ELEMENTS DE VORADA 
 
• CONTROL VISUAL D’ALINEACIÓ I 

ANIVELLACIÓ 
 
 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ DE BASE I 

PROTECCIÓ 
 
• EXECUCIÓ DE JUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ DE VORADES 
 
 
 
 
• FORMIGÓ DE BASE I PROTECCIÓ 
 
 

 
 
 
 
 
• 500 ML DE VORADA COL.LOCADA 
 
• 1000 ML DE RIGOLA COL.LOCADA 
 
 
• 300 ML DE VORADA COL.LOCADA O 

FRACCIÓ DIÀRIA 

 
 
 
 
 
• 1 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 

PRÈVIA EXTRACCIÓ D’UN TESTIMONI ∅ 
10 CM 

• 1 DESGAST  PER FREGAMENT 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA 
 
 

5.3. CONFIRMACIÓ = FASE PRÈVIA PAVIMENTACIÓ • = INSPECCIONS EN FASE PREVI I 
EXECUCIÓ 2.5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



6. IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

6.1. PREVI  • COMPROVACIÓ EN PLANTA I ALÇAT DE 
LA SITUACIÓ DE CADA SERVEI A LA 
ZONA DE VORAVIA 

• COORDINACIÓ I ORDRE 
D’IMPLANTACIÓ DELS DIFERENTS 
SERVEIS 

• CONNEXIONS EXTERIORS DELS 
DIFERENTS SERVEIS 

• REPLANTEIG D’ELEMENTS URBANS 
• PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DELS MATERIALS ESPECÍFICS DE 
CADA SERVEI 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
• HOMOLOGACIÓ TIMBRATGES. 

SEGELLS DE CONFORMITAT, 
CERTIFICATS DE PROVA EN FÀBRICA 

 

6.2. EXECUCIÓ  • COMPROVACIÓ GEOMÈTRICA RASES 
• DISPOSICIÓ EN PLANTA I ALÇAT DE 

CADA SERVEI 
• COL.LOCACIÓ CANONADES D’AIGUA 

ELÈCTRIQUES I DE GAS 
• COL.LOCACIÓ DEL FORMIGÓ TUBS I 

SEPARADORS XARXA TELEFÒNICA 
• EXECUCIÓ DE TRONETES I ELEMENTS 

SINGULARS 
 
 
 
• ABASTAMENT D’AIGUA EN FASE 

PRÈVIA 
• EXECUCIÓ, REPLENAT I COMPACTACIÓ 

DE RASES 
 
 
• COL.LOCACIÓ CONDUCTES 

D’ENLLUMENAT 
• COL.LOCACIÓ PUNTS DE LLUM 
• TERRAPLÈ CORONACIÓ VORAVIES 
• INSTAL.LACIÓ LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
 
 
 

• CONTROL GEOMÈTRIC 
 
 
• NORMALITZATS DE RECEPCIÓ EN 

OBRA 
 
• FORMIGÓ PER A LA CANALITZACIÓ 

TELEFÒNICA 
 
• FORMIGÓ ARMAT PER A TRONETES I 

ELEMENTS SINGULARS (=2.3.2 
RESISTÈNCIA ELEMENTS 
PREFABRICATS) 

• PROVES D’ABASTAMENT D’AIGUA 
• =2.3.2 (QUALITAT DELS MATERIALS DE 

REPLÈ..) =2.3.2 (COMPROVACIÓ RASES 
CLAVEGUERAM) 

 
 
 
 
• =2.2.2 (MOVIMENT DE TERRES I 

FORMACIÓ DE L’ESPLANADA) 

• 20 M DE VIAL 
 
 
 
 
• 50 M3 FORMIGÓ COL.LOCAT 
 
 
• CADA ELEMENT DE FORMIGÓ ARMAT 

(SOLERES, MURS I FORJATS) 
 
 
• TRAMS SIGNIFICATIUS DE CANONADA 

• AMPLADA I PROFUNDITAT DE RASA. 
 
 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA COMPRESSIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA 
 
• 3 RESISTÈNICIA COMPRESSIÓ, 3 

CONSISTÈNCIA 
 
 
• 1 PRESSIÓ INTERIOR, 1 ESTANQUEÏTAT 

 
6.3. CONFIRMACIÓ 

 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA XARXA 

D’ABASTAMENT D’AIGÜES 
• ACCEPTACIÓ DE LA XARXA DE GAS 
• ACCEPTACIÓ DE LA XARXA 

TELEFÒNICA 
• ACCEPTACIÓ DE LES XARXES 

D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATS D’INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES (BUTLLETINS DE  
L’INSTAL.LADOR, AUTORITZACIONS, 
CONNEXIÓ) 

  
 
• PROVES DEFINITIVES DE 

L’ABASTAMENT D’AIGÜES 
• NORMALITZATS DE RECEPCIÓ DE LA 

XARXA DE GAS 
• PROVES DE MANDRILAT DE LES 

CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES 
• ESPECÍFICS DE RECEPCIÓ DE LA 

XARXA D’ALTA TENSIÓ 
• ESPECÍFICS DE RECEPCIÓ DE LES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DELS  
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ. 

• ESPECÍFICS DE RECEPCIÓ DE LES 
INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 
 
• TRAMS SIGNIFICATIUS DE CANONADA 
 
• TRAMS SIGNIFICATIUS DE CANONADA. 

 
 
• 1 PRESSIÓ INTERIOR, 1 

ESTANQUEÏTAT. 
 
• 1 PRESSIÓ INTERIOR. 

7. PAVIMENTACIÓ    7.1 BASE DE CALÇADA 
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FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 

ASSAJAR 

7.1.1. PREVI • ACCEPTACIÓ DE LA SOTABASE 
GRANULAR 

• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE 
MATERIALS DE BASE GRANULAR 

 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE 

MATERIALS DE BASE DE GRAVA-
CIMENT. 

 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE DE 

MESCLA O FÒRMULA DE TREBALL 
GRAVA-CIMENT 

• REFÍ DE LA CAPA DE SOTABASE 
 
• DE LA PROCEDÈNCIA (PEDRERA O 

INSTAL.LACIÓ DE MATXUQUEIG) 
 
 
 
 
 
 
• DE LA PROCEDÈNCIA (INSTAL.LACIÓ O 

PRODUCCIÓ D’ÀRIDS I DE LA PLANTA O 
CENTRAL DE  FABRICACIÓ) 

 

• ACCEPTACIÓ DE LA CAPA DE 
SOTABASE 

 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE DE 

MESCLA 

• 2000 M2 VIAL REFINAT EN CAPA DE 
SOTABASE 

• 3 MOSTRES ALEATÒRIES DEL 
MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES D’ÀRIDS 
 
 
 
 
 
 
• MESCLA DE GRAVA- CIMENT 

• 3 DENSITATS “IN SITU” 
• 3 HUMITATS “IN SITU” 
• 3 EQUIVALENTS DE SORRA, 3 

PRÒCTOR MODIFICAT, 3 
GRANULOMÈTRIC, 1 CARES DE 
FRACTURA, 3 LÍMITS D’ATTERBERG, 1 
QUALITAT “LOS ANGELES”, 1 ÍNDEX 
CBR. 

 
 
 
• 3 EQUIVALENT DE SORRA, 3 

GRANOLUMÈTRIC, 1 CARES DE 
FRACTURA, 3 LÍMITS D’ATTERBERG, 1 
QUALITAT “LOS ANGELES”, 1 
CONTINGUT DE SULFATS, 3 
CONTINGUT TERROSOS D’ARGILA 

 
• 3 PRÒCTOR MODIFICAT 

7.1.2. EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • EXTENSIÓ DE LA CAPA BASE 
 
 
 
 
 
 
• HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 

CAPA DE BASE 
 
 
 
 
• GUARIT DE LA CAPA DE BASE DE 

GRAVA-CIMENT (MÀXIM 2 A 5 H 
D’ACABAT) 

• COMPROVACIÓ DE LA QUALITAT DEL 
MATERIAL 

 
 
 
 
 
• COMPACTACIÓ DE LA CAPA DE BASE 
 
 
 
 
 
• RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 

BASES DE GRAVA-CIMENT 

• 300 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL O 
FRACCIÓ DIÀRIA 

• 1000 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL 
 
• 1500 M3 D’APORTACIÓ DE MATERIAL 
 
• 300 M3 CAPA DE  BASE COMPACTADA 

O FRACCIÓ DIÀRIA 
 
 
 
 
• 300 M3 CAPA DE GRAVA- CIMENT 

COL.LOCADA 

• 1 EQUIVALENT DE SORRA DELS ÀRIDS 
• 1 GRANOLUMÈTRIC, 1 LÍMIT 

D’ATTERBERG DELS ÀRIDS, 1 
PRÒCTOR MODIFICAT. 

• 1 QUALITAT “LOS ANGELES” 
 
• 5 DENSITATS “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” EN CAS DE BASES DE GRAVA-
CIMENT S’HAN DE FER 10 DENSITATS I 
HUMITATS “IN SITU” AMB OBTENCIÓ DE 
DADES A PEU D’OBRA. 

 
• 5 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN 

PROVETES FABRICADES EN MOTLLE 

7.1.3. CONFIRMACIÓ • ACCEPTACIÓ DEFINITIVA DE VORADES 
I RIGOLES ABANS DEL PAVIMENT 
DEFINITIU 

• ACCEPTACIÓ DE L’ACABAT DE 
CORONACIÓ DE POUS, EMBORNALS, I 
ELEMENTS SINGULARS 

 
 
 
 
 
 
 
 
• REFINAT DEFINITIU CAPA DE BASE 
• COMPROVACIÓ PENDENTS 

TRANSVERSALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCEPTACIÓ DE LA CAPA DE BASE (NO 
NECESSÀRIA SI EL PAVIMENT DEFINITIU 
ES COL.LOCA IMMEDIÀTAMENT DESPRÉS 
DE LA BASE I ES PROHIBEIX EL TRÀNSIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2000 M2 DE CAPA DE BASE REFINADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 5 DENSITATS  “IN SITU”, 5 HUMITATS “IN 

SITU” PER EL CAS DE SAHORRES 
ARTIFICIALS. 

 
7. PAVIMENTACIÓ    7.2. FORMIGÓ DE BASE DE VORAVIES 



 
FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 

ASSAJAR 

7.2.1. PREVI  
 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA CORONACIÓ DEL 

TERRAPLÈ DE VORAVIA 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA DISPOSICIÓ FINAL 

DE LES TRONETES I ELEMENTS 
SINGULARS DE VORAVIA (CONTROL DE 
COTES SUPERIORS) 

 
• DEFINICIÓ SITUACIÓ DELS 

ESCOSSELLS 
 
 
 
• DEFINICIÓ DE LES CONDICIONS 

D’EXECUCIÓ: -DOSIFICACIÓ DEL 
FORMIGÓ, -CONSISTÈNCIA, -JUNTES. 

 
 
 
 
 

• = 2.4.1. ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA • =2.4.1 ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA   

7.2.2. EXECUCIÓ  • ANIVELLACIÓ I ACABAT DEL FORMIGÓ • CONTROL GEOMÈTRIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
• D’EXECUCIÓ DEL FORMIGÓ DE 

VORAVIA 

• 20 M DE BASE DE VORAVIA ACABADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 50 M3 O FRACCIÓ DIÀRIA DE FORMIGÓ 

COL.LOCAT. 
 
 
 
 
 
 

• GRUIX DE LA CAPA, PENDENT 
TRANSVERSAL, COTES REFERIDES A 
LA CORONACIÓ DE VORADA I A LA 
CORONACIÓ DE TAPES I CÈRCOLS DE 
TRONETES, AMPLADA VORAVIA. 

 
 
 
 
• 4 RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA. 

7.2.3. CONFIRMACIÓ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• = 2.7.2.2 CONTROL GEOMÈTRIC   
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7. PAVIMENTACIÓ     7.4. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ  ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A 
ASSAJAR 

7.3.1. / 7.4.1. PREVI • ACCEPTACIÓ DE LA CAPA DE BASE 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE MESCLES 
ASFÀLTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
• ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE DE 

MESCLA ASFÀLTICA O FÒRMULA DE 
TREBALL 

 
• ACCEPTACIÓ DE LA DOSIFICACIÓ DEL 

FORMIGÓ (ACCEPTACIÓ DELS ÀRIDS) 

• = 2.7.1.3. 
 
• INSTAL.LACIONS DE PROCEDÈNCIA 

• = 2.7.1.3. 
 
• ACCEPTACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA 

DEL MATERIAL DE MESCLES 
ASFÀLTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• TRAM DE PROVA DE PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

• = 2.7.1.3. 
 
• 3 MOSTRES ALEATÒRIES D’ÀRIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• TRAM DE PROVA 

 
 
• 3 GRANOLUMÈTRIC, 1 QUALITAT “LOS 

ANGELES”, 1 COEFICIENT DE PULIT 
ACCELERAT (CAPA DE RODAMENT), 1 
FORMA D’ÀRIDS (AGULLES I “LAJAS”), 1 
ADHESIVITAT, 1 FRIABILITAT, 1 
EQUIVALENT DE SORRA DE LA 
BARREJA D’ÀRIDS EN SEC, 1 
MARSHALL, 1 IMMERSIÓ-COMPRESSIÓ. 

 
 
 
 
 
• DOSIFICACIÓ 
• RESISTÈNCIA A FLEXO-TRACCIÓ 
• RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 
• EXECUCIÓ JUNTES 
• CONDICIONS DE GUARIT 

7.3.2. /7.4.2. EXECUCIÓ • ACCEPTACIÓ RECS D’IMPRIMACIÓ EN 
PAVIMENTS DE MESCLES 
ASFÀLTIQUES 

 
• ACCEPTACIÓ DE LA MAQUINÀRIA 

D’ESTESA I COMPACTACIÓ DE 
MESCLES ASFÀLTIQUES. 

 
 
 
• EXECUCIÓ DELS PAVIMENTS DE 

MESCLES ASFÀLTIQUES: 
-GUARIT REC D’IMPRIMACIÓ 
-COMPROVACIÓ TEMPERATURA MESCLA. 
-GRUIX, 
-CONTROL DE COTES 
-ACABAT SUPERFICIAL 
-EXECUCIÓ DE JUNTES 
-COMPROVACIÓ PUNTS BAIXOS (SITUACIÓ 
EMBORNALS) 
-RECS D’ADHERÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• EXECUCIÓ DELS PAVIMENTS DE 

MESCLES ASFÀLTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• EXECUCIÓ DELS PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

 
 
 
• 1000 TM DE MESCLA COL.LOCADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 500 TM DE MESCLA COL.LOCADA O 

FRACCIÓ DIÀRIA 
 
 
 
• 50 M3 DE FORMIGÓ COL.LOCAT 

 
 
 
• 1 GRANOLUMÈTRIC (ÀRID I FILLER), 1 

GRANOLUMÈTRIC (BARREJA D’ÀRIDS), 
1 LÍMITS D’ATTERBERG (MESCLA 
D’ÀRIDS), 1 EQUIVALENT SORRA 
(MESCLA D’ÀRIDS), 1 GRANOLUMÈTRIC 
(MESCLA FABRICADA DESPRÉS 
D’EXTRET EL LLIGANT) 

 
 
• 1 MARSHALL, 3 PROVETES (DENSITAT, 

ESTABILITAT, DEFORMACIÓ),  2 
CONTINGUT DE LLIGANT 

 
 
• 4 RESISTÈNCIA A FLEXO-TRACCIÓ, 1 

CONSISTÈNCIA 

7.3.3. /7.4.3.CONFIRMACIÓ • PAVIMENTS D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 
 
 
 
 
 
 
• PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • CONFIRMACIÓ PAVIMENTS 
D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 

 
 
 
 
 
 
• CONFIRMACIÓ PAVIMENTS DE 

FORMIGÓ 

• 100 ML VIAL ACABAT 
 
 
 
 
 
 
 
• 500 M2 VIAL ACABAT 

• 5 TESTIMONIS GRUIX 
 
 
 
 
 
 
 
• 5 TESTIMONIS GRUIX, I 5 TESTIMONIS 

RESISTÈNCIA FLEXO-TRACCIÓ. 
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Projecte millores urbanització

AMIDAMENTS Data: 12/11/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 01  C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)
Título 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit actuació 1,000 36,000 3,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i mitjans
manuals i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit actuació

2 Per nivellació 1,000 36,000 3,000 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

3 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa per enllumenat públic 1,000 43,000 0,400 0,500 8,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

4 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous per fanals 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,432

5 F2261C0A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per formació de perfils 1,000 3,000 3,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,000 3,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 3,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,500 6,000 0,800 21,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,000 3,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

6 F927101F m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 12/11/15 Pàg.: 2

1 Per formació de perfils 1,000 3,000 3,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,000 3,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 3,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,500 6,000 0,800 21,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,000 3,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

7 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit actuació 1,000 36,000 3,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

8 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa per a enllumenat públic 1,000 43,000 0,400 0,500 8,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

9 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 De partida neteja i esbrossada 1,200 36,000 3,000 0,100 12,960 C#*D#*E#*F#

3 De partida esplanació 1,200 36,000 3,000 0,200 25,920 C#*D#*E#*F#

4 De rases de instal.lacions 1,200 43,000 0,400 0,500 10,320 C#*D#*E#*F#

5 De pous fanals 2,400 0,600 0,600 0,600 0,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,718

10 F2RA7LP0 m3 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 De partida neteja i esbrossada 1,200 36,000 3,000 0,100 12,960 C#*D#*E#*F#

3 De partida esplanació 1,200 36,000 3,000 0,200 25,920 C#*D#*E#*F#

4 De rases de instal.lacions 1,200 43,000 0,400 0,500 10,320 C#*D#*E#*F#

5 De pous fanals 2,400 0,600 0,600 0,600 0,518 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,718

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 01  C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)
Título 3 02  PAVIMENTS

EUR



Projecte millores urbanització

AMIDAMENTS Data: 12/11/15 Pàg.: 3

1 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Replans 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,200 1,800 2,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

5 0,500 9,400 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#

6 1,000 6,200 0,800 4,960 C#*D#*E#*F#

7 0,670 4,000 7,000 18,760 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,800

2 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Replans 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,200 1,800 2,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

5 0,500 9,400 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#

6 1,000 6,200 0,800 4,960 C#*D#*E#*F#

7 0,670 4,000 7,000 18,760 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,800

3 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Replans 1,000 1,200 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,200 1,800 2,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,800 3,000 5,400 C#*D#*E#*F#

5 0,500 9,400 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#

6 1,000 6,200 0,800 4,960 C#*D#*E#*F#

7 0,670 4,000 7,000 18,760 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte millores urbanització

AMIDAMENTS Data: 12/11/15 Pàg.: 4

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,800

4 E9V81DF6 un Subministre i col.locació de peça metàl.lica de planxa d'acer corten, passamà de 18 cm d'ample i 4 mm de gruix,
per a fer element de graó, amb dos laterals de 50 cm de llargària i un frontal de 120 cm de llargària, amb p.p. de
talls i soldadures, inclús col.locació de 4 elements, tirants, soldats a interior de passamans, fets amb acer
corrugat de diàmetre 12 mm i fins a 120 cm de llargària, inclús col.locació de potes per ancoratge amb altres
graons. Segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 elements escala 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 E9V82DF1 m Subministre i col.locació de passamà metàl.lic d'acer corten de 4 mm de gruix i de 12 cm d'ample, col.locat com
a junta en paviments, amb p.p. de tall, soldadures i potes d'ancoratge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona replans 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

6 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

8 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

6 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons 72,000 1,200 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

7 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A parterres zones amb grava 1,000 7,000 0,700 4,900 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,900

8 E923U001 m2 Subbase de grava de pedra granítica de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Col.locació a parterres 1,000 7,000 0,700 4,900 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,900

9 GB121VAF m Barana d'acer amb passamà superior d.40mm, soldats a peus drets col.locats ancorats a paviment segons detall
de projecte, inclòs p.p de pintura de protecció al conjunt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#

2 1,000 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,300

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 01  C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)
Título 3 03  JARDINERIA

1 FR111001 un Tala d'arbre amb mitjans mecànics i manuals, inclús arrencada d'arrel, talls de branques, amb càrrega sobre
camió, transport fins a abocador i cànon d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A parterres 1,000 6,200 1,200 0,200 1,488 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,200 1,200 0,200 1,248 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,200 1,200 0,200 1,248 C#*D#*E#*F#

4 0,500 4,600 2,400 0,200 1,104 C#*D#*E#*F#

5 0,670 3,800 0,800 0,200 0,407 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,400 1,000 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,200 0,900 0,200 0,396 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,200 0,900 0,200 0,396 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,767

3 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A parterres 1,000 6,200 1,200 0,200 1,488 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,200 1,200 0,200 1,248 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,200 1,200 0,200 1,248 C#*D#*E#*F#

4 0,500 4,600 2,400 0,200 1,104 C#*D#*E#*F#
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5 0,670 3,800 0,800 0,200 0,407 C#*D#*E#*F#

6 1,000 2,400 1,000 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,200 0,900 0,200 0,396 C#*D#*E#*F#

8 1,000 2,200 0,900 0,200 0,396 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,767

4 FR4J6F36 u Subministrament de planta vincamajor i rosmarinus oficiales d''alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A parterres 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 vicamajor 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#

3 rosmarinos oficiales 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

5 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A parterres 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 01  C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)
Título 3 04  INSTAL.LACIONS LÍNIES ELÈCTRIQUES I XARXA DE TERRA

1 F31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de fanals 2,000 0,600 0,600 0,600 0,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,432

2 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre fanals 1,000 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 FG380B08 m Subministre i col.locació de cable rígid de coure nu de 35 mm2 per a formació d'equipotencial entre columnes de
projectors, inclosos acessoris necessaris per el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre fanals 1,000 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 43,000

4 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre fanals 1,000 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

6 EY031002 pa Partida alçada a justificar en el connexionat nou de la xarxa d'enllumenat amb la existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FG338504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De fanals 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre fanals 1,000 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

9 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre fanals 1,000 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 01  C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)
Título 3 05  INSTAL.LACIONS COLUMNES I LLUMINÀRIES
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1 FHM11C23 u Subministre i col.locació d'instal.lació de columna recta de 3,50 m d'alçada, d'alumini i acer inoxidable A13 Mg
T6, tipus ´´Salvi´´ serie Bàsic, inclosa placa base, perns d'ancoratge, amb equip auxiliar incorporat i làmpada de
70 w vsap/hm. Inclou els accessoris necessaris per el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FG163C23 u Subministre i col.locació de caixa estanca IP-55 per a col.locar a peu de columna, equipada amb borns de
connexió i tallacircuits fussibles per a protecció de lluminàries, formats per base 2 cartutxos fussibles de 10A
(f+n) inclossos accessoris necessaris per el seu muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA
Título 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí peatonal 1,000 72,000 2,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

2 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac 1,000 12,000 9,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 F2214828 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac 1,000 17,000 10,000 1,500 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i mitjans
manuals i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí peatonal 1,000 72,000 1,800 0,500 64,800 C#*D#*E#*F#

2 Per formació murs C/ Tordera 1,000 2,000 0,600 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 0,600 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 8,000 0,600 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

5 1,000 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 0,600 0,300 0,810 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,500 0,600 0,300 0,990 C#*D#*E#*F#

9 1,000 4,500 0,600 0,300 0,810 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,500 0,600 0,300 0,990 C#*D#*E#*F#

12 1,000 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

13 1,000 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

14 1,000 6,500 0,600 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#

15 1,000 8,500 0,600 0,300 1,530 C#*D#*E#*F#

16 Cul de sac 1,000 17,000 10,000 0,300 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,100

5 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta interceptora a cul de sac 1,000 5,000 0,600 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Per tub desguàs 1,000 75,000 0,400 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

6 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac 1,000 17,000 10,000 170,000 C#*D#*E#*F#

2 Camí peatonal 1,000 72,000 1,800 129,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,600

7 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa desguàs 1,000 75,000 0,400 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 De neteja terreny 1,200 72,000 2,000 0,200 34,560 C#*D#*E#*F#

3 De esplanació cul de sac 1,200 17,000 10,000 1,500 306,000 C#*D#*E#*F#

4 De caixa per paviments
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5 Camí peatonal 1,200 72,000 1,800 0,500 77,760 C#*D#*E#*F#

6 Per formació murs C/ Tordera 1,200 2,000 0,600 0,300 0,432 C#*D#*E#*F#

7 1,200 15,000 0,600 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#

8 1,200 8,000 0,600 0,300 1,728 C#*D#*E#*F#

9 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

10 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

11 1,200 4,500 0,600 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#

12 1,200 5,500 0,600 0,300 1,188 C#*D#*E#*F#

13 1,200 4,500 0,600 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#

14 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

15 1,200 5,500 0,600 0,300 1,188 C#*D#*E#*F#

16 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

17 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

18 1,200 6,500 0,600 0,300 1,404 C#*D#*E#*F#

19 1,200 8,500 0,600 0,300 1,836 C#*D#*E#*F#

20 Cul de sac 1,200 17,000 10,000 0,300 61,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 497,880

9 F2RA7LP0 m3 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 De neteja terreny 1,200 72,000 2,000 0,200 34,560 C#*D#*E#*F#

3 De esplanació cul de sac 1,200 17,000 10,000 1,500 306,000 C#*D#*E#*F#

4 De caixa per paviments 0,000

5 Camí peatonal 1,200 72,000 1,800 0,500 77,760 C#*D#*E#*F#

6 Per formació murs C/ Tordera 1,200 2,000 0,600 0,300 0,432 C#*D#*E#*F#

7 1,200 15,000 0,600 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#

8 1,200 8,000 0,600 0,300 1,728 C#*D#*E#*F#

9 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

10 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

11 1,200 4,500 0,600 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#

12 1,200 5,500 0,600 0,300 1,188 C#*D#*E#*F#

13 1,200 4,500 0,600 0,300 0,972 C#*D#*E#*F#

14 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

15 1,200 5,500 0,600 0,300 1,188 C#*D#*E#*F#

16 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

17 1,200 5,000 0,600 0,300 1,080 C#*D#*E#*F#

18 1,200 6,500 0,600 0,300 1,404 C#*D#*E#*F#

19 1,200 8,500 0,600 0,300 1,836 C#*D#*E#*F#

20 Cul de sac 1,200 17,000 10,000 0,300 61,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 497,880

10 F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 De cul de sac 1,000 12,000 9,000 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

11 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 De cul de sac 1,000 12,000 9,000 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA
Título 3 02  PAVIMENTS

1 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac 1,000 17,000 10,000 0,150 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

2 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac 1,000 17,000 10,000 170,000 C#*D#*E#*F#

2 Pas peatonal 1,000 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#

3 Entrada camí peatonal 1,000 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac 1,000 17,000 10,000 170,000 C#*D#*E#*F#

2 Pas peatonal 1,000 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#

3 Entrada camí peatonal 1,000 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 202,000

4 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cul de sac 1,000 17,000 10,000 170,000 C#*D#*E#*F#

2 Pas peatonal 1,000 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#

3 Entrada camí peatonal 1,000 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas peatonal 1,000 5,500 5,000 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

6 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FBB21911 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 55x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA
Título 3 03  MURS

1 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrancs de murs C/ Tordera 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 420,000

2 E4E2561B m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:6 (5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs a C/ Tordera h mitja 0,60 m 1,000 2,200 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

5 1,000 7,500 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

9 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

13 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#

16 1,000 8,500 0,600 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,520

3 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esperes deixades a blocs

2 Verticals d 12 420,000 1,200 0,890 448,560 C#*D#*E#*F#

3 Horitzontals d 10 5,000 2,200 0,620 6,820 C#*D#*E#*F#

4 5,000 5,500 0,620 17,050 C#*D#*E#*F#

5 5,000 4,500 0,620 13,950 C#*D#*E#*F#

6 5,000 4,500 0,620 13,950 C#*D#*E#*F#

7 5,000 7,500 0,620 23,250 C#*D#*E#*F#

8 5,000 5,000 0,620 15,500 C#*D#*E#*F#

9 5,000 5,000 0,620 15,500 C#*D#*E#*F#

10 5,000 4,500 0,620 13,950 C#*D#*E#*F#

11 5,000 5,500 0,620 17,050 C#*D#*E#*F#

12 5,000 4,500 0,620 13,950 C#*D#*E#*F#

13 5,000 5,000 0,620 15,500 C#*D#*E#*F#

14 5,000 5,500 0,620 17,050 C#*D#*E#*F#

15 5,000 5,000 0,620 15,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte millores urbanització

AMIDAMENTS Data: 12/11/15 Pàg.: 14

16 5,000 5,000 0,620 15,500 C#*D#*E#*F#

17 5,000 6,500 0,620 20,150 C#*D#*E#*F#

18 5,000 8,500 0,620 26,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,580

4 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs a C/ Tordera h mitja 0,60 m 1,000 2,200 0,600 0,130 0,172 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,500 0,600 0,130 0,429 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,500 0,600 0,130 0,351 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,500 0,600 0,130 0,351 C#*D#*E#*F#

5 1,000 7,500 1,400 0,130 1,365 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,000 0,600 0,130 0,390 C#*D#*E#*F#

7 1,000 5,000 0,600 0,130 0,390 C#*D#*E#*F#

8 1,000 4,500 0,600 0,130 0,351 C#*D#*E#*F#

9 1,000 5,500 0,600 0,130 0,429 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,500 0,600 0,130 0,351 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,000 0,600 0,130 0,390 C#*D#*E#*F#

12 1,000 5,500 0,600 0,130 0,429 C#*D#*E#*F#

13 1,000 5,000 0,600 0,130 0,390 C#*D#*E#*F#

14 1,000 5,000 0,600 0,130 0,390 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,500 0,600 0,130 0,507 C#*D#*E#*F#

16 1,000 8,500 0,600 0,130 0,663 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,348

5 E83C6BEF m2 Formació de murs amb pedra natural provinent de la zona, per a deixar una cara vista, de fins a 20/25 cm de
gruix, col.locada sobre parament vertical de mur de bloc, agafada amb morter de ciment, amb p.p. d'ancoratges
fets amb barra corrugada d'acer de 12 mm de diàmetre, amb especejament i rejuntat segons criteris de la DF,
inclús neteges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs a C/ Tordera h mitja 0,60 m 1,000 2,200 0,600 1,320 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

5 1,000 7,500 1,400 10,500 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

9 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
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12 1,000 5,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

13 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 6,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#

16 1,000 8,500 0,600 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,520

6 E83C6BEG m Formació de remat superior i lateral de mur, fins a 40 cm d'ample, amb pedra natural provinent de la zona, per a
deixar cara vista i nivellada, col.locada amb morter de ciment amb especejament i rejuntat segons criteris de la
DF, inclús neteges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs a C/ Tordera 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

5 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

11 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

13 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

14 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

15 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

18 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

19 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

20 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

21 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

22 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

23 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

24 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

25 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

26 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

27 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

28 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

30 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

31 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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32 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

33 1,000 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

34 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

35 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

36 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

37 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

38 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

39 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

40 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

41 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

42 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

43 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

44 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

45 1,000 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

46 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

47 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,350

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA
Título 3 04  JARDINERIA

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres darrera murs 1,000 8,500 1,500 0,600 7,650 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,500 1,500 0,600 5,850 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,000 1,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 1,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

5 1,000 5,500 1,500 0,600 4,950 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,000 1,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 1,500 0,600 4,050 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,500 1,500 0,600 4,950 C#*D#*E#*F#

9 1,000 4,500 1,500 0,600 4,050 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,000 1,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,000 1,500 0,600 4,500 C#*D#*E#*F#

12 1,000 17,000 1,500 0,600 15,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,300

2 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Parterres darrera murs 1,000 8,500 1,500 12,750 C#*D#*E#*F#

2 1,000 6,500 1,500 9,750 C#*D#*E#*F#

3 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

5 1,000 5,500 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

7 1,000 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,500 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#

9 1,000 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

11 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

12 1,000 17,000 1,500 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,500

3 FR45A53D u Subministrament d'arbre Tamarix Gallicans de 2,20 a 3,70 m d'alçada i copa fins a 1,50 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a parterres 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 FR614119 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterres 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 FRB31502 m2 Formació de rocalla amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb minicarregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A parterres entre murs 10,000 3,200 1,400 44,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,800

6 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

7 FR4JT8A2 u Subministrament de heura enfiladissa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FR4JTQA2 u Subministrament de Jazamí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

9 FR4JD2F2 u Subministrament de Romaní

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 FR4JDBF2 u Subministrament de Farigola

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA
Título 3 05  INSTAL.LACIONS DESGUASSOS

1 FD5KKF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a cul de sac 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FD5Z65CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A cul de sac 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500
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4 ED7FQ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desguàs per camí 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 EF22LE11 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN= 125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A pas de peatons 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA
Título 3 06  INSTAL.LACIONS XARXA DE REG

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Travessera de carrer 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 0,600 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

2 2,000 7,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 11,200

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,260

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

7 EF924P93 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 2 ´´, aïllament i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

9 FJS5A635 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

10 KJS1D001 u Subministre i col.locació d'armari metàl.lic per a instal.lació d'estació de reg, feta amb planxa metàl.lica tipus
corten, amb porta d'una fulla i pany amb clau de cia subministradora, per ancorar empotrada a mur de pedra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 KJS1D012 pa treballs de instal.lador amb ajuds de paleta en la connexió de la xarxa xarxa pública existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FJS5R201 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en
pericó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FJSA1011 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a
un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FJSAD111 u Decodificador d'1 estació, connectat al programador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 ED3F3450 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
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Capítulo 03  INSTAL.LACIONS GENERALS
Título 3 01  XARXA CLAVEGUERAM

1 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa sanejament 1,000 75,000 0,600 0,800 36,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 15,000 0,600 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#

3 Per escomeses a parcel.les 4,000 5,000 0,600 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,400

2 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa sanejament 1,000 75,000 0,600 45,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 75,000 0,800 120,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 15,000 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

5 Per escomeses a parcel.les 4,000 5,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

6 8,000 5,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,000

3 FD757315 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 10 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa sanejament 1,000 75,000 0,600 0,800 36,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 15,000 0,600 0,800 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,200

4 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per escomeses a parcel.les 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa sanejament 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Escomeses a parcel.les 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 110,000

6 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa sanejament 1,000 75,000 0,600 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 15,000 0,600 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#

3 Per escomeses a parcel.les 4,000 5,000 0,600 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

7 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa sanejament 1,000 75,000 0,600 45,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Per escomeses a parcel.les 4,000 5,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

8 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Xarxa sanejament 1,200 75,000 0,600 0,800 43,200 C#*D#*E#*F#

3 1,200 15,000 0,600 0,800 8,640 C#*D#*E#*F#

4 Per escomeses a parcel.les 4,800 5,000 0,600 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,480

9 F2RA7LP0 m3 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Xarxa sanejament 1,200 75,000 0,600 0,800 43,200 C#*D#*E#*F#

3 1,200 15,000 0,600 0,800 8,640 C#*D#*E#*F#

4 Per escomeses a parcel.les 4,800 5,000 0,600 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,480

10 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FDKZ3155 u Treballs de instal.lador amb ajuds de paleteria per la connexió de les noves xarxes a les existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 03  INSTAL.LACIONS GENERALS
Título 3 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 10,000 0,400 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,000 0,400 0,800 4,480 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 0,400 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,480

4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa nova 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 10,000 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#

5 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

6 2,000 14,000 0,800 22,400 C#*D#*E#*F#

7 1,000 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 5,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

9 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

10 8,000 4,000 0,800 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,800

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,000 0,400 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 0,400 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 0,400 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,000 0,400 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 0,400 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 0,400 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

7 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Escomesa a vorera 1,200 2,000 0,400 0,800 0,768 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa nova 1,200 10,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#
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4 1,200 14,000 0,400 0,800 5,376 C#*D#*E#*F#

5 1,200 5,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

6 2,400 4,000 0,400 0,800 3,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,976

8 F2RA7LP0 m3 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Escomesa a vorera 1,200 2,000 0,400 0,800 0,768 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa nova 1,200 10,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

4 1,200 14,000 0,400 0,800 5,376 C#*D#*E#*F#

5 1,200 5,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

6 2,400 4,000 0,400 0,800 3,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,976

9 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

10 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

11 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 FDKZA250 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 300x300 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
pericó de serveis, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FN319724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 KJS1D012 pa treballs de instal.lador amb ajuds de paleta en la connexió de la xarxa xarxa pública existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 03  INSTAL.LACIONS GENERALS
Título 3 03  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 2,000 30,000 0,400 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Per escomeses noves amb voreres 6,000 2,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Per escomeses noves amb voreres 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Escomesa a vorera 1,000 30,000 0,400 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

2 Per escomeses noves amb voreres 3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 0,400 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,000 0,400 0,800 4,480 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 0,400 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,560

4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 30,000 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#

3 Per escomeses noves amb voreres 3,000 2,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

4 6,000 2,000 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

6 2,000 4,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

7 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

8 2,000 14,000 0,800 22,400 C#*D#*E#*F#

9 2,000 2,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

2 Per escomeses noves amb voreres 3,000 2,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,000 0,400 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 0,400 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,920

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Per escomeses noves amb voreres 3,000 2,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,200

7 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Escomesa a vorera 1,200 30,000 0,400 0,800 11,520 C#*D#*E#*F#

3 Per escomeses noves amb voreres 3,600 2,000 0,400 0,800 2,304 C#*D#*E#*F#

4 1,200 4,000 0,400 0,800 1,536 C#*D#*E#*F#

5 1,200 14,000 0,400 0,800 5,376 C#*D#*E#*F#

6 2,400 2,000 0,400 0,800 1,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,272

8 F2RA7LP0 m3 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Escomesa a vorera 1,200 30,000 0,400 0,800 11,520 C#*D#*E#*F#

3 Per escomeses noves amb voreres 3,600 2,000 0,400 0,800 2,304 C#*D#*E#*F#

4 1,200 4,000 0,400 0,800 1,536 C#*D#*E#*F#

5 1,200 14,000 0,400 0,800 5,376 C#*D#*E#*F#

6 2,400 2,000 0,400 0,800 1,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,272

9 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Per escomeses noves amb voreres 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

10 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

2 Per escomeses noves amb voreres 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

11 ED353985 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

EUR
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AMIDAMENTS Data: 12/11/15 Pàg.: 30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 ED3F3440 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 KJS1D012 pa treballs de instal.lador amb ajuds de paleta en la connexió de la xarxa xarxa pública existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO TAMARIU URB
Capítulo 03  INSTAL.LACIONS GENERALS
Título 3 04  XARXA BAIXA TENSIÓ

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,800 0,640 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 17,000 0,400 0,800 5,440 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 0,400 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,480

4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa nova 1,000 17,000 0,400 6,800 C#*D#*E#*F#

4 2,000 17,000 0,800 27,200 C#*D#*E#*F#

5 1,000 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

6 2,000 20,000 0,800 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,600 0,480 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 17,000 0,400 0,600 4,080 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 17,000 0,400 0,200 1,360 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

7 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Escomesa a vorera 1,200 2,000 0,400 0,800 0,768 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa nova 1,200 17,000 0,400 0,800 6,528 C#*D#*E#*F#

4 1,200 20,000 0,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,976

8 F2RA7LP0 m3 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 20 %

2 Escomesa a vorera 1,200 2,000 0,400 0,800 0,768 C#*D#*E#*F#

3 Xarxa nova 1,200 17,000 0,400 0,800 6,528 C#*D#*E#*F#

4 1,200 20,000 0,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,976

9 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

10 FG116A62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa número 7
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 FG21RK1G m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a vorera 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Xarxa nova 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

12 FG322000 pa Partida alçada a justificar amb pressupost de cia elèctrica comprenent drets de connexió a xarxa existent,
cablejat nou fins a escomeses i variacions de previsions de potències. segons pressupost de cia elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 01 C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)

Título 3 01 Moviment de terres

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 30)

0,52 108,000 56,16

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i mitjans manuals i càrrega directa
sobre camió (P - 32)

3,71 21,600 80,14

3 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 1)

7,15 8,600 61,49

4 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 33)

11,04 0,432 4,77

5 F2261C0A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90 % del PM (P - 35)

4,89 39,600 193,64

6 F927101F m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 46)

13,63 39,600 539,75

7 F227R00A m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 90% PM (P - 36) 1,12 108,000 120,96

8 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
38)

35,19 8,600 302,63

9 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km (P - 40)

4,72 49,718 234,67

10 F2RA7LP0 m3 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) (P - 43)

4,70 49,718 233,67

TOTAL Título 3 01.01.01 1.827,88

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 01 C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)

Título 3 02 Paviments

1 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 19)

2,30 62,800 144,44

2 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 14)

18,28 62,800 1.147,98

3 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó (P - 15) 1,81 62,800 113,67

4 E9V81DF6 un Subministre i col.locació de peça metàl.lica de planxa d'acer corten,
passamà de 18 cm d'ample i 4 mm de gruix, per a fer element de graó,
amb dos laterals de 50 cm de llargària i un frontal de 120 cm de
llargària, amb p.p. de talls i soldadures, inclús col.locació de 4
elements, tirants, soldats a interior de passamans, fets amb acer
corrugat de diàmetre 12 mm i fins a 120 cm de llargària, inclús
col.locació de potes per ancoratge amb altres graons. Segons plànols
de detall. (P - 16)

54,00 72,000 3.888,00

5 E9V82DF1 m Subministre i col.locació de passamà metàl.lic d'acer corten de 4 mm
de gruix i de 12 cm d'ample, col.locat com a junta en paviments, amb
p.p. de tall, soldadures i potes d'ancoratge. (P - 17)

15,32 40,800 625,06
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6 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I (P - 18)

18,68 86,400 1.613,95

7 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 9)

1,03 10,900 11,23

8 E923U001 m2 Subbase de grava de pedra granítica de 8 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 12)

5,45 10,900 59,41

9 GB121VAF m Barana d'acer amb passamà superior d.40mm, soldats a peus drets
col.locats ancorats a paviment segons detall de projecte, inclòs p.p de
pintura de protecció al conjunt. (P - 97)

94,04 31,300 2.943,45

TOTAL Título 3 01.01.02 10.547,19

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 01 C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)

Título 3 03 Jardineria

1 FR111001 un Tala d'arbre amb mitjans mecànics i manuals, inclús arrencada d'arrel,
talls de branques, amb càrrega sobre camió, transport fins a abocador
i cànon d'abocador. (P - 85)

165,00 1,000 165,00

2 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 39) 5,56 6,767 37,62

3 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 34)

5,55 6,767 37,56

4 FR4J6F36 u Subministrament de planta vincamajor i rosmarinus oficiales d''alçària
de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l (P - 88)

1,44 288,000 414,72

5 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(P - 95)

0,50 288,000 144,00

TOTAL Título 3 01.01.03 798,90

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 01 C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)

Título 3 04 Instal.lacions línies elèctriques i xarxa de terra

1 F31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 44)

78,25 0,432 33,80

2 FG22TF1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 75 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 (P - 69)

2,25 43,000 96,75

3 FG380B08 m Subministre i col.locació de cable rígid de coure nu de 35 mm2 per a
formació d'equipotencial entre columnes de projectors, inclosos
acessoris necessaris per el seu muntatge. (P - 74)

2,74 43,000 117,82

4 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 76)

23,96 2,000 47,92

5 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 70)

4,43 43,000 190,49

6 EY031002 pa Partida alçada a justificar en el connexionat nou de la xarxa
d'enllumenat amb la existent. (P - 26)

385,25 1,000 385,25
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7 FG338504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa
emissió fums, col·locat en tub (P - 72)

3,52 16,000 56,32

8 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions
col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic. (P - 75)

0,89 43,000 38,27

9 FG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 73)

7,98 43,000 343,14

TOTAL Título 3 01.01.04 1.309,76

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 01 C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES)

Título 3 05 Instal.lacions columnes i lluminàries

1 FHM11C23 u Subministre i col.locació d'instal.lació de columna recta de 3,50 m
d'alçada, d'alumini i acer inoxidable A13 Mg T6, tipus ´´Salvi´´ serie
Bàsic, inclosa placa base, perns d'ancoratge, amb equip auxiliar
incorporat i làmpada de 70 w vsap/hm. Inclou els accessoris
necessaris per el seu muntatge. (P - 77)

848,00 2,000 1.696,00

2 FG163C23 u Subministre i col.locació de caixa estanca IP-55 per a col.locar a peu
de columna, equipada amb borns de connexió i tallacircuits fussibles
per a protecció de lluminàries, formats per base 2 cartutxos fussibles
de 10A (f+n) inclossos accessoris necessaris per el seu muntatge. (P -
67)

48,30 2,000 96,60

TOTAL Título 3 01.01.05 1.792,60

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 02 REURBANITZACIÓ C/ TORDERA

Título 3 01 Moviment de terres

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 30)

0,52 144,000 74,88

2 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 27)

10,78 108,000 1.164,24

3 F2214828 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió alta (50
a 100 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió (P - 31)

33,10 255,000 8.440,50

4 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i mitjans manuals i càrrega directa
sobre camió (P - 32)

3,71 131,100 486,38

5 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 1)

7,15 16,800 120,12

6 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 37) 1,18 299,600 353,53

7 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
38)

35,19 9,000 316,71

8 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km (P - 40)

4,72 497,880 2.349,99

9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504

4,70 497,880 2.340,04

EUR
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segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 43)

10 F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
- 41)

6,41 21,600 138,46

11 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 42)

10,88 21,600 235,01

TOTAL Título 3 01.02.01 16.019,86

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 02 REURBANITZACIÓ C/ TORDERA

Título 3 02 Paviments

1 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)

36,29 25,500 925,40

2 E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 19)

2,30 202,000 464,60

3 E9G11AB1 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 14)

18,28 202,000 3.692,56

4 E9GZ2000 m2 Ratllat manual de paviments de formigó (P - 15) 1,81 202,000 365,62

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 47)

8,47 27,500 232,93

6 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 50)

30,95 2,000 61,90

7 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 48)

55,98 2,000 111,96

8 FBB21911 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de
55x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 49)

133,00 2,000 266,00

TOTAL Título 3 01.02.02 6.120,97

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 02 REURBANITZACIÓ C/ TORDERA

Título 3 03 Murs

1 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 8)

5,62 420,000 2.360,40

2 E4E2561B m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 5)

30,64 56,520 1.731,77

3 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 6)

0,99 709,580 702,48

4 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment (P - 7)

100,95 7,348 741,78

EUR
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5 E83C6BEF m2 Formació de murs amb pedra natural provinent de la zona, per a deixar
una cara vista, de fins a 20/25 cm de gruix, col.locada sobre parament
vertical de mur de bloc, agafada amb morter de ciment, amb p.p.
d'ancoratges fets amb barra corrugada d'acer de 12 mm de diàmetre,
amb especejament i rejuntat segons criteris de la DF, inclús neteges.
(P - 10)

149,80 56,520 8.466,70

6 E83C6BEG m Formació de remat superior i lateral de mur, fins a 40 cm d'ample, amb
pedra natural provinent de la zona, per a deixar cara vista i nivellada,
col.locada amb morter de ciment amb especejament i rejuntat segons
criteris de la DF, inclús neteges. (P - 11)

85,00 104,350 8.869,75

TOTAL Título 3 01.02.03 22.872,88

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 02 REURBANITZACIÓ C/ TORDERA

Título 3 04 Jardineria

1 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 39) 5,56 69,300 385,31

2 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 86)

2,10 115,500 242,55

3 FR45A53D u Subministrament d'arbre Tamarix Gallicans de 2,20 a 3,70 m d'alçada i
copa fins a 1,50 m. (P - 87)

66,00 28,000 1.848,00

4 FR614119 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 93)

40,74 28,000 1.140,72

5 FRB31502 m2 Formació de rocalla amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb
minicarregadora (P - 96)

84,70 44,800 3.794,56

6 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 94)

4,13 44,000 181,72

7 FR4JT8A2 u Subministrament de heura enfiladissa (P - 91) 0,90 11,000 9,90

8 FR4JTQA2 u Subministrament de Jazamí (P - 92) 1,05 11,000 11,55

9 FR4JD2F2 u Subministrament de Romaní (P - 89) 0,93 11,000 10,23

10 FR4JDBF2 u Subministrament de Farigola (P - 90) 1,03 11,000 11,33

TOTAL Título 3 01.02.04 7.635,87

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 02 REURBANITZACIÓ C/ TORDERA

Título 3 05 Instal.lacions desguassos

1 FD5KKF08 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 51)

50,68 3,000 152,04

2 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat
ancorat al formigó (P - 52)

41,60 3,000 124,80

3 FD5Z65CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment (P - 53)

38,76 4,500 174,42

EUR
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4 ED7FQ414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 23)

59,30 125,000 7.412,50

5 EF22LE11 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=
125 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 24)

76,09 10,000 760,90

TOTAL Título 3 01.02.05 8.624,66

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 02 REURBANITZACIÓ C/ TORDERA

Título 3 06 Instal.lacions xarxa de reg

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 29)

4,45 14,000 62,30

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 28)

8,21 4,200 34,48

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

9,85 2,100 20,69

4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 3)

1,66 11,200 18,59

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 4)

18,35 1,260 23,12

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 13)

17,72 4,200 74,42

7 EF924P93 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre
2 ´´, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió
màxima de servei de 16 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 25)

19,21 7,000 134,47

8 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

11,10 105,000 1.165,50

9 FJS5A635 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos (P - 79)

9,41 28,000 263,48

10 KJS1D001 u Subministre i col.locació d'armari metàl.lic per a instal.lació d'estació
de reg, feta amb planxa metàl.lica tipus corten, amb porta d'una fulla i
pany amb clau de cia subministradora, per ancorar empotrada a mur
de pedra. (P - 98)

356,00 1,000 356,00

11 KJS1D012 pa treballs de instal.lador amb ajuds de paleta en la connexió de la xarxa
xarxa pública existent. (P - 99)

680,00 1,000 680,00

12 FJS5R201 u Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó (P - 80)

10,91 1,000 10,91

13 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 78)

174,97 1,000 174,97

14 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i

102,92 1,000 102,92

EUR
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d'aigua amb connectors estancs (P - 83)

15 FJSA1011 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat (P - 81)

85,81 1,000 85,81

16 FJSAD111 u Decodificador d'1 estació, connectat al programador (P - 82) 69,72 1,000 69,72

17 ED3F3450 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa
de reixeta de PVC reforçada, col·locat (P - 22)

41,26 1,000 41,26

TOTAL Título 3 01.02.06 3.318,64

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 03 INSTAL.LACIONS GENERALS

Título 3 01 Xarxa clavegueram

1 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

9,85 50,400 496,44

2 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 3)

1,66 234,000 388,44

3 FD757315 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:6, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 54)

40,71 43,200 1.758,67

4 FD7F4575 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

8,48 20,000 169,60

5 FD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 56)

11,64 110,000 1.280,40

6 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 4)

18,35 19,800 363,33

7 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 13)

17,72 66,000 1.169,52

8 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km (P - 40)

4,72 60,480 285,47

9 F2RA7LP0 m3 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) (P - 43)

4,70 60,480 284,26

10 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2
m (P - 57)

27,18 3,000 81,54

11 FDD1A524 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 58)

197,38 3,000 592,14

12 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 62)

49,32 3,000 147,96

13 FDKZ3155 u Treballs de instal.lador amb ajuds de paleteria per la connexió de les
noves xarxes a les existents. (P - 61)

392,75 2,000 785,50

TOTAL Título 3 01.03.01 7.803,27

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 03 INSTAL.LACIONS GENERALS

Título 3 02 Xarxa aigua potable

EUR
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1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 29)

4,45 4,000 17,80

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 28)

8,21 0,800 6,57

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

9,85 12,480 122,93

4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 3)

1,66 90,800 150,73

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 4)

18,35 9,360 171,76

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 13)

17,72 3,120 55,29

7 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km (P - 40)

4,72 14,976 70,69

8 F2RA7LP0 m3 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) (P - 43)

4,70 14,976 70,39

9 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions
col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic. (P - 75)

0,89 39,000 34,71

10 FFB1A625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 65)

25,17 39,000 981,63

11 FDK26258 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 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 (P - 60)

48,07 3,000 144,21

12 FDKZA250 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 300x300 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb
morter (P - 63)

171,52 3,000 514,56

13 FN319724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 84)

43,58 3,000 130,74

14 KJS1D012 pa treballs de instal.lador amb ajuds de paleta en la connexió de la xarxa
xarxa pública existent. (P - 99)

680,00 2,000 1.360,00

TOTAL Título 3 01.03.02 3.832,01

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 03 INSTAL.LACIONS GENERALS

Título 3 03 xarxa telecomunicacions

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 29)

4,45 48,000 213,60

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 28)

8,21 24,000 197,04

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

9,85 18,560 182,82

EUR
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4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 3)

1,66 116,000 192,56

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 4)

18,35 13,920 255,43

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 13)

17,72 23,200 411,10

7 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km (P - 40)

4,72 22,272 105,12

8 F2RA7LP0 m3 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) (P - 43)

4,70 22,272 104,68

9 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions
col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic. (P - 75)

0,89 58,000 51,62

10 FDG32357 m Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 59)

6,92 58,000 401,36

11 ED353985 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 20)

264,94 1,000 264,94

12 ED3F3440 u Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat (P - 21)

41,26 6,000 247,56

13 KJS1D012 pa treballs de instal.lador amb ajuds de paleta en la connexió de la xarxa
xarxa pública existent. (P - 99)

680,00 2,000 1.360,00

TOTAL Título 3 01.03.03 3.987,83

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB

Capítulo 03 INSTAL.LACIONS GENERALS

Título 3 04 Xarxa baixa tensió

1 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 29)

4,45 4,000 17,80

2 F2194XE5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 28)

8,21 0,800 6,57

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 2)

9,85 12,480 122,93

4 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 3)

1,66 78,000 129,48

5 E2255S70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 4)

18,35 9,360 171,76

6 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 13)

17,72 3,120 55,29

7 F2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km (P - 40)

4,72 14,976 70,69

8 F2RA7LP0 m3 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) (P - 43)

4,70 14,976 70,39

9 FG393105 m Subministre i col.locació de cinta senyalitzadora de instal.lacions
col.locada dins de rasa. Per enllumenat públic. (P - 75)

0,89 39,000 34,71

EUR



Projecte millores urbanització

PRESSUPOST Data: 12/11/15 Pàg.: 10

10 FG116A62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
160 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 66)

155,54 3,000 466,62

11 FG21RK1G m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 68)

5,17 39,000 201,63

12 FG322000 pa Partida alçada a justificar amb pressupost de cia elèctrica comprenent
drets de connexió a xarxa existent, cablejat nou fins a escomeses i
variacions de previsions de potències. segons pressupost de cia
elèctrica. (P - 71)

5.400,00 1,000 5.400,00

TOTAL Título 3 01.03.04 6.747,87

EUR



Projecte millores urbanització

RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/11/15 Pàg.: 1

NIVELL 3: Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.01.01  Moviment de terres 1.827,88

Título 3 01.01.02  Paviments 10.547,19

Título 3 01.01.03  Jardineria 798,90

Título 3 01.01.04  Instal.lacions línies elèctriques i xarxa de terra 1.309,76

Título 3 01.01.05  Instal.lacions columnes i lluminàries 1.792,60

Capítulo 01.01  C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES) 16.276,33

Título 3 01.02.01  Moviment de terres 16.019,86

Título 3 01.02.02  Paviments 6.120,97

Título 3 01.02.03  Murs 22.872,88

Título 3 01.02.04  Jardineria 7.635,87

Título 3 01.02.05  Instal.lacions desguassos 8.624,66

Título 3 01.02.06  Instal.lacions xarxa de reg 3.318,64

Capítulo 01.02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA 64.592,88

Título 3 01.03.01  Xarxa clavegueram 7.803,27

Título 3 01.03.02  Xarxa aigua potable 3.832,01

Título 3 01.03.03  xarxa telecomunicacions 3.987,83

Título 3 01.03.04  Xarxa baixa tensió 6.747,87

Capítulo 01.03  INSTAL.LACIONS GENERALS 22.370,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
103.240,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  C/ DENTOL (PEATONAL ESCALES) 16.276,33

Capítulo 01.02  REURBANITZACIÓ C/ TORDERA 64.592,88

Capítulo 01.03  INSTAL.LACIONS GENERALS 22.370,98

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB 103.240,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
103.240,19

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto TAMARIU URB 103.240,19

103.240,19

euros



 

    

 



Projecte millores urbanització

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 103.240,19

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 103.240,19

13 % Despeses generals SOBRE 103.240,19.................................................................... 13.421,22

6 % Benefici industrial SOBRE 103.240,19........................................................................ 6.194,41

21 % IVA SOBRE 122.855,82............................................................................................. 25.799,72

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 148.655,54

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent quaranta-vuit mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-quatre cèntims
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PAU a2.6. carrers Tordera – Salvador. ∙ Text Refós    

adrià felip campistol. rda. sant antoni maria claret 22, 3er ∙ 17001 girona ∙ tel. 972 20 39 45 ∙ fax. 872 08 04 02 ∙ adr.i.a@coac.es 

  
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
















































