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1 DADES GENERALS 

 

TIPUS D’INTERVENCIÓ 

Projecte d’urbanització del espais exteriors del Centre Juvenil “Sputnik” de Montornès del Vallès. El 

projecte executiu contempla la construcció de murs de contenció, moviments de terres per formació de 

talussos, paviments exteriors i instal∙lacions de drenatge sostenible  i d’enllumenat públic. La resta de 

treballs pel condicionament de l’espai exterior (enjardinament i xarxa de reg) formen part del document 

independent de “Memòria Valorada d’enjardinament dels espais exteriors del Centre Juvenil”.  

 

EMPLAÇAMENT 

La intervenció es realitza al solar del Centre Juvenil situat a la cantonada de l’Avinguda d’Icària amb el 

carrer del Molí. 

L’adreça del Centre Juvenil es l’Avinguda d’Icària núm. 7 de Montornès del Vallès. 

 

PROMOTOR 

Ajuntament de Montornès del Vallès,  

 

AUTORA DEL PROJECTE 

Assumpta Brau Rius, Arquitecta col∙legiada pel COAC 28044‐5 

NIF 41076892 L, amb domicili fiscal al Carrer Roc Boronat 108 Esc. A 3r 4ª, 08018 Barcelona 

Tel.  626 341 309;  brau@coac.net 

 

2 ANTECEDENTS 

En  el  solar  objecte  del  projecte  actualment  s’hi  està  construint  el  Centre  Juvenil  de  Montornès  del 

Vallès,  edifici  prefabricat  de  planta  rectangular.  El  Projecte  Bàsic  i  Executiu,  està  redactat  per 

l’arquitecte Juan Artés Pérez, Col∙legiat 17800/4, aquest projecte   es exclusiu de l’edificació sense cap 

actuació a l’entorn del mateix.  

 

 

 

 

En data 9 de  juliol de 2019,  l’Ajuntament de Montornès del Vallés  comunica a  l’arquitecta Assumpta 

Brau  Rius,  la  contractació  dels  serveis  per  a  la  redacció  del  “Projecte  executiu  de  consolidació 

estructural  del  talús  sud  i  la memòria  valorada  per  el  condicionament  dels  espais  exteriors  del  futur 

Centre Juvenil de Montornès del Vallès, així com la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i 

salut”. Aquest projecte es situa en una parcel∙la qualificada com equipaments, compartida amb altres 

equipaments municipals, l’Escola d’Hoteleria i el Centre Cultural Andalús.  

En  l’Annex  1  del  present  projecte  “Antecedents  i  projecte  del  Centre  Juvenil”,  s’adjunta  extracte  del 

projecte de l’edifici. 

El mes  de  juny  van  comença  els  treballs  d’implantació  de  les  obres,  s’han  construït  l’estructura  i  els 

tancaments, està previst que les obres finalitzin a finals d’octubre.  

 

3. OBJECTE, ABAST I CONDICIONANTS 

El  present  projecte  executiu  té  per  objecte    la  definició  formal  i  geomètrica  així  com  tots  els  treballs 

necessaris  pel  condicionament  de  l’entorn  de  l’edifici.  Consistents  en  la  construcció  de  murs  de 

contenció en el talús que salva els desnivell entre el Centre Juvenil i l’Escola d’Hoteleria, condicionament 

i pavimentació dels espais d’accés, tractaments de les zones d’estada formació d’un amfiteatre a la zona 

del talús per les actuacions a l’aire lliure,  creació de zones d’ombra amb vegetació.     

 

Estat actual  

El solar objecte del projecte es una esplanada utilitzada com a camp de futbol, amb accés a nivell des del 

carrer  del Molí,  al  costat  del  Centre  Andalús.  La  resta  de  la  façana  al  carrer  del Molí  i  a  l’Avinguda 

d’Icària presenta un talús per salvar el desnivell entre vorera  i esplanada. El punt més alt a  l’Avinguda 

Icària  te  un  desnivell  màxim  d’uns    3.50  m.  L’edifici  de  l’Escola  d’Hoteleria  està  a  uns  2  m  sobre 

l’esplanada del Centre Juvenil, el solar d’aquest equipament està tancat en tot el seu perímetre. 

Existeixen unes estructures de drenatge que recullen les aigües pluvials de part de l’edifici i de part del 

solar  de  l’Escola  d’Hoteleria  que  aboquen  directament  sobre  el  solar  del  Centre  Juvenil,  que  han 

provocat pèrdua de terres del talús i descalçament de les estructures. Aquestes es recolliran en el propi 

solar per evitar que malmetin els murs,  les obres necessàries per construcció de la cuneta i millorar el 

drenatge del centre d’hoteleria no son objecte del present projecte. 
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Obres de l’edifici del Centre Juvenil 

Obres del  centre  juvenil  realitzades  a  l’exterior de  l’edifici,  que  afecten o  interactuen amb el  present 

projecte.  

‐ Escomesa  d’aigua  i  de  reg,  el  projecte  del  centre  juvenil  preveu  una  instal∙lació  pel  reg  per 

degoteig  de  les  enfiladisses  dels  tester,  l’arqueta  de  connexió  i  el  by‐pas  mestre  de  reg 

considerem que estaran executades i el reg de l’exterior es connectarà a aquesta arqueta. 

‐ Xarxa de drenatge per  recollida  d’aigües  pluvials  i  sanejament  de  l’edifici,  es  construeixen  els 

col∙lectors,  que  recorren  la  façana  principal,  la  façana  posterior  i  el  tester  oest,  i  els  pous  i 

arquetes  necessaris.  El  present  projecte  contempla  la  construcció  de  quatre  embornals 

connectats directament a la xarxa ja construïda. 

 

Quadre de Superfícies 

El solar de planta irregular està inscrit en un rectangle amb el costat més llarg de 60,29  m i el més curt 

de 36,58 m 

SUPERFÍCIE DEL SOLAR  1.784,31 M2

SUPERFÍCIE DE L’EDIFICI DEL CENTRE JUVENIL  326,31 M2

TOTAL ESPAI LLIURE A L’ENTORN DEL CENTRE JUVENIL  1.458.00 M2

ESPAI LLIURE A URBANITZAR EN EL PRESENT PROJECTE  1.292,00 M2

ESPAI LLIURE  ACCÉS AL CENTRE ANDALÚS (no objecte del present projecte)  166,00 M2

Àmbit d’actuació del Projecte executiu de condicionament dels espais exteriors =   1.292,00 M2 

 

 

4. TOPOGRAFIA, ALINEACIONS I RASANTS 

Per a la redacció del present projecte L’Ajuntament de Montornès encarrega l’ampliació de l’aixecament 

topogràfic realitzat per a la redacció del Projecte d’Execució de l’Edifici del Centre Juvenil.   

La topografia de l’àmbit de projecte de l’espaí exterior, es desenvolupa entre la cota 102.95 a la façana 

de l’edifici del Centre Andalús, la cota més alta a la cantonada de l’Avinguda d’Icària al límit amb l’Escola 

d’Hoteleria. L’esplanada està situada a la cota mitja   103.25. 

Conjuntament amb els tècnics municipals es defineix  la rasant de la planta baixa de l’edifici en  la cota 

103.35, els porxos tindran un pendent mínima cap a l’exterior.  Els paviments exteriors als accessos de 

l’edifici, parteix d’aquesta rasant.  

 

5. GEOTÈCNIA 

Per  a  la  redacció  del  present  projecte  executiu  d’urbanització  dels  espais  a  l’entorn  del  Centre  Juvenil  de 

Montornès de Vallès , L’Ajuntament de Montornès s’ha encarregat la realització de l’Estudi Geotècnic de l’àmbit 

d’actuació, en les zones corresponents als talussos, del costat Sud  i al costat de la vorera del carrer del Molí.  

Extracte de l’estudi geotècnic: 

En el subsòl del solar s’identifiquen 2 unitats geotècniques amb característiques geomecàniques diferents: 

‐ unitat geotècnica 1:   Argiles llimoses i sorrenques amb graves. Dipòsit de ventall al∙luvial Quaternari. 

  Fins a fondàries compreses entre 5,20 i 8,40 m 

‐ unitat geotècnica 2:  Granodiorites alterades a sauló. Substrat tardohercinià alterat. Es desenvolupa sota  les 

  unitats anteriors a partir de 5,20/8,40 m. de profunditat 

 

6. PROPIETATS I PARCEL∙LARI 

El solar objecte del  projecte està situat a l’est de la parcel∙la qualificada com equipament delimitada pel 

carrer del Molí, l’Avinguda d’Icària, el Passatge de la Bòvila i el Passatge de Sant Miquel. La parcel∙la es 

propietat municipal.  

 

7. PLANEJAMENT VIGENT 

L’àmbit  de projecte està qualificat  amb Clau 7  Equipament,  en una parcel∙la  compartida  amb  l’Escola 

d’Hoteleria i el Centre Cultural Andalús. 

 

8.  PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

Criteris generals  

Per  a  la  formalització  del  projecte  es  segueixen  criteris  de  sostenibilitat  amb  la mínima  intervenció  i 

adaptació a la topografia i a les característiques del solar. Es construeixen murs de contenció de gabions 

en  el  talús  sud  per  consolidació  i  estabilització  del  terreny,  i  el manteniment  i  consolidació  del  talús 

existent, entre els carrers perimetrals i l‘esplanada, perfilant‐lo i reduint el seu pendent per convertir‐lo 

en un amfiteatre. Creació d’una zona d’esplanada per actuacions al costat est de l’edifici, formalització 

de diferents espais  i  zones d’estada amb tractament paisatgístic diferenciat, en aquest sentit es creen 

zones d’ombra  amb plantació d’arbrat i espais més oberts i s’enjardinen talussos i parterres. 

 

 



  

                                                         PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS                                       1. MEMÒRIA 

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA     
COL∙LEGIADA NÚM 28044‐5                          

   

4

 

Es col∙loquen paviments durs, per compliment de normativa d’accessibilitat, a  les zones d’accessos de 

l’edifici del Centre Juvenil, l’accés lateral del Centre Andalús no es objecte del present projecte (es una 

obra que  s’executarà d’acord amb  la Memòria valorada  redactada en paral∙lel  al present projecte),  la 

resta de paviments son drenants per aconseguir la mínima impermeabilització del terreny. Es proposen 

materials i elements de proximitat i  materials reciclats.  

El    jardí posterior compartit entre els equipaments es tanca amb dues portes una al costat del porxo i 

l’altra pel costat del centre andalús. Es col∙loquen dos fanals d’enllumenat públic en la zona d’esplanada, 

la zona de jardí tancat s’il∙lumina connectat al Centre Juvenil. 

 

Actuacions a executar en el present projecte: 

‐ Murs de contenció de gabions. 

‐ Murets ‐ bancals per delimitar l’àmbit de l’esplanada i per formació d’amfiteatre i parterres. 

‐ Pavimentació dels accessos a l’edifici del centre juvenil, l’accés principal, la sortida posterior del 

porxo i vorera de protecció de 60 cm a la façana sud. 

‐ Instal∙lació  d’enllumenat  públic.  Provisionalment  es  connectarà  al  quadre  elèctric  de  l’edifici, 

deixant  l’obra  civil  executada,  dos  tubs  corrugats  des  de  la  nova  arqueta  fins  a  la  vorera  del 

carrer Moli, per la posterior connexió a la xarxa d’enllumenat públic. Es deixarà una arqueta per 

la posterior connexió del quadre de festes previst a l’exterior (tester oest)  

‐ Xarxa de reg, es realitza l’obra civil necessària per a la posterior instal∙lació de la xarxa de reg, i 

evitar  aixecament  dels  nous  paviments.  Es  construeixen  les  arquetes  i  tubs  sota  paviment  de 

formigó i prisma amb dos tubulars a l’esplanada de l’amfiteatre. 

 
                              Planta de la proposta d’ordenació general 

 

9. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA PROPOSTA PROJECTADA 

 

9.1  Demolicions, desmuntatges, esbrossada i moviments de terres 

Es  realitzaran  les demolicions  i  desmuntatges de  tot  tipus d’estructures de drenatge existents al  límit 

amb l’Escola d’Hoteleria. 

Es  realitzaran els següents treballs: 

‐ Neteja i esbrossada del terreny amb retirada de les arrels de les plantes per evitar que rebrotin 

(veure memòria valorada d’enjardinament) 

‐ Moviment de terres per la construcció dels murs de gabions, murets‐bancals i murets parterre. 

‐ Moviments de terres per rebaix i terraplenat del terreny de l’esplanada per formació de la base 

dels nous paviments de formigó, de sauló i verd. 

‐ Moviments de terres per perfilat de talús amb terres de la pròpia excavació. 

‐ Moviment de terres per la formació de bassa de laminació 

‐ Realització de rases per pas d’instal∙lacions,  

 

9.2 Ferms, paviments i graons 

A nivell de paviments i acabats superficials, els paviments seran de tres tipus: 

‐ Paviments durs en l’accés principal, i en el porxo posterior, franja de protecció de l’edifici de 60 

cm d’amplada en la façana sud. El paviment es una llosa de formigó sense armar de 15 cm de 

gruix,  acabat  fratassat  amb  diferents  textures  i  antilliscant,  amb  encintat  de  llamborda  de 

formigó prefabricat de 10/15 x 10 x 8 cm tipus terana‐six o similar acolorit en massa.  

Aquest paviment es col∙loca sobre base granular de 10 cm de sauló, compactada al 95% 

L’encintat de llamborda es de dos tipus, per protecció dels edificis i en el límit amb el paviment 

de sauló es col∙loca sobre base de formigó i està rejuntat amb borada de ciment portland. 

La resta d’encintat de llamborda es col∙loca sobre llit de sorra amb rejuntat de sorra fina. Amb 

aquesta solució aconseguim un paviment drenant. 

‐ Formació  de  graons  de  formigó  amb  frontal  de  xapa metàl∙lica  d’acer  galvanitzat  i  estesa  de 

formigó fratassat, del mateix color i textura que la resta de paviments de formigó 

‐  Paviment de sauló, sobre la base del terreny existent, prèviament llaurat, rebaixat o terraplenat 

es col∙locarà un paviment de sauló compactat de 15 cm de gruix amb un pendent no superior al 

1.5 % 
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‐ Paviment verd amb plantació de gramínies, aquest paviment no es objecte del present projecte, 

es objecte de la Memòria valorada d’enjardinament.  

Els passos es remataran amb vorades formades per xapa metàl∙lica d’acer galvanitzat de 200x20x10 cm 

En  els  paviments  de  llambordí  en  contacte  amb  prat  rústic  i  amb  paviment  de  sauló  es  col∙locarà 

encintat  de  xapa  d’acer  galvanitzat  de  10  mm  de  gruix  i  20  cm  de  fondària,  ancorat  en  la  base  de 

formigó. Reposició de paviment de voreres amb panot de nou pastilles. 

En  l’annex  6,  Ferms  i  paviments  i  accessibilitat  es  descriu  la  secció  de  cadascun  dels  paviments  de 

projecte.  

 

9.3  Murs de contenció i murets 

El mur de contenció del talús sud, els murets‐bancals del talús i els murets per formació dels parterres 

es construiran amb gabions de formigó reciclat. Els murs de gabions estan compostos per enreixat de 

malla electrosoldada galvanitzada de 4,5 mm, amb llum de la malla de 100x50 mm l’exterior 100 mm en 

horitzontal  i  50 mm en vertical,  i  llum  interior de 100x100 cm  . Els gabions  son mòduls estàndard de 

200x130/100, 200x100x70, 200x50x50 i 200x50x70, s’ompliran manualment a cara vista.   

 

9.4  Tanques, baranes i proteccions 

Es manté la barana de muntants  i passamà de fusta situada al cap de talús en les voreres dels carrers 

perimetrals, únicament es desmuntarà la part corresponent a la zona de l’accés a l’edifici. 

Tanca  de  la  part  posterior  del  Centre  Juvenil  amb  dues  portes  metàl∙liques  formades  per  marc 

estructural i malla tipus rivisa. La porta al costat del centre andalús està formada per una part fixa i una 

porta batent  i  la porta al  costat del  bar es  corredissa de dos  fulls  i  part  fixa per  tancament  sobre els 

gabions.  

 

9.5  Tractament de talussos, jardineria i plantació 

El tractament final dels talussos, el subministrament i col∙locació de terra vegetal, i la posterior plantació 

no es objecte del present projecte. Està definit en el document de la Memòria Valorada, que contempla 

enjardinament i reg. 

 

 

 

 

9.6  Mobiliari urbà 

Pel que fa al mobiliari urbà, es proposa la construcció de bancs de fusta sobre els gabions muret‐bancal 

del talús, els taulons de fusta de pi tractada a l’autoclau, amb cantells roms, son de 50x19x3,5 cm i de 

60x19x3,5  cm.  La  fusta  no  cobrirà  totalment  els  gabions,  es  creen  zones  formant  bancs  correguts, 

cadires o agrupació de zona d’estada. La formació d’aquests bancs no es objecte del present projecte, es 

proposa com actuació posterior per optimitzar l’ús de l’espai. 

 

9.7  Instal∙lacions 

9..7. 1 Enllumenat 

La zona d’actuació no te cap tipus d’il∙luminació  pròpia, està il∙luminada pels bàculs d’enllumenat viari 

dels carrers perimetrals.  Per l’enllumenat s’han seguit els següents criteris: 

Es realitzarà nova instal∙lació d’enllumenat públic, de l’esplanada de la zona de l’amfiteatre, amb fanals 

formats per columna de 8 m d’alçada amb dos focus cadascuna, tipus Tango o similar amb lluminàries 

tecnologia Led de 3000 K de potència necessària per aconseguir un nivell lumínic entre 5 i 10  lux, zona 

de parc. S’instal∙len dos fanals.  

Aquesta  instal∙lació  es  connectarà  provisionalment  al  quadre  elèctric  de  l’edifici.  Amb  tubs  corrugats 

directes des de l’arqueta fins a l’entrada de l’edifici. L’enllumenat del jardí posterior, al tractar‐se d’un 

espai tancat, s’alimentarà des de l’interior del propi Centre Juvenil. 

 

En  l’annex 5   Enllumenat públic, es detallen  les característiques de  la  instal∙lació, els càlculs  lumínics  i 

fitxes dels fanals a instal∙lar, el tipus de columna i de lluminària. 

 

9.7.2. Reg 

El  projecte  contempla  l’obra  civil  per  posterior  instal∙lació  de  reg,  amb  construcció  d’una  arqueta  de 

derivació connectada a les arquetes d’escomesa i la del by‐pass mestre i les arquetes que estan situades en 

el  paviment  dur  de  l’accés  .  La  instal∙lació  del  tub de  reg,  la  xarxa de degoters  i  de  broquets  giratoris  o 

difusors no son objecte del present projecte, es recullen en la Memòria Valorada. 

Des de l’escomesa sortirà una xarxa primària de reg, que servirà per subministrar l’aigua de reg als diferents 

“by‐pass” sectorials de reg, per difusors en parterres  i prat rústic  i per degoteig en arbres  i arbusts.   Des 

d’aquests “by‐pass” sectorials sortiran les xarxes secundàries de reg que portaran l’aigua als elements finals 

de reg.  
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9.7.3 Drenatge i sanejament 

El  projecte proposa el  disseny    d’un  sistema de drenatge  sostenible que permeti  gestionar  les  aigües 
pluvials caigudes  a l’àmbit,  la major part de temps, en origen. Per aconseguir aquest objectiu el propi 
disseny  de  l’espai,  els  elements  de  contenció,  els  paviments  escollits  així  comi  el  tractament  de  la 
topografia  ajuden  a  minimitzar  l’escorrentia  de  les  aigües  pluvials  i  a  la  infiltració  de  les  aigües  al 
terreny.  

La xarxa de drenatge està formada per col∙lectors de polipropilè  de 300 i 400 mm de DN i la connexió al  
col∙lector de l’edifici. Es construeixen 4 embornals, 2 de simples i dos dobles, amb sorrals, quan recullen 
les aigües dels paviments de sauló 

En l’annex N. 4 i en els plànols de Drenatge s’especifiquen les característiques i elements de la xarxa de 
drenatge. 

 

10. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta  l’obligació d’incloure 

un  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  en  els  projectes  d’edificació  i  obra  pública,  s’ha  redactat  l’Annex 

núm. 17 “Estudi Bàsic de Seguretat i Salut”, on s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos 

d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com  les  derivades  dels  treballs  de  reparació,  conservació  i 

manteniment  del  trànsit  interior  de  l’obra  i  de  l’exterior  afectat  per  aquesta.  També  s’inclouen  les 

instal∙lacions d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

 

11. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

Per  al  control  de  qualitat  durant  l’execució  de  les  obres  s’estableix,  en  primer  lloc,  el  tipus  d’assaig 

aplicable a cadascuna de les unitats d’obra fonamentals del projecte.  

Els assaigs de control de qualitat estan detallats en el plec de condicions tècniques particulars i el costos 

dels assaigs a realitzar s’inclouen i estan repercutits en els preus de les partides corresponents.   

Es preveu una dotació econòmica per al control de Qualitat  de les obres amb una quantia equivalent a 

l’1% del Pressupost d’Execució per Contracte. 

 

 

12. GESTIÓ DE RESIDUS SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

Per a  la gestió de residus es recull el “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula  la 

producción y gestión de los residuos de construcciones y demolición”,  

En aquest  document es desenvolupen els objectius de sostenibilitat mediambiental recollits al projecte 

així  com  una  avaluació,  seguiment,  control  i  valoració  dels  residus  de  construcció  i  d’enderrocs  i 

moviment de terres generats a obra.  

Els materials utilitzats en el projecte pràcticament no generen residus. Els residus d’obra son bàsicament 

material  inert,  terres  procedents  de  l’excavació  per  rebaix  del  terreny  i  per  construcció  dels murs  de 

gabions, aquestes estan comptabilitzades en el capítol corresponent. La resta de residus, corresponents 

a embalatges es consideren residuals, per les pròpies característiques dels materials i de  l’obra. 

 

13. NORMATIVA APLICABLE 

 

 ORDRE VIV/561/2010 

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques  d’accessibilitat  i  no  discriminació  per  a  l’accés  i  utilització  dels  espais  públics 
urbanitzats.” 

 NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 

Llei  20/1991,  de  25  de  novembre,  de  promoció  de  l'accessibilitat  i  supressió  de  barreres 
arquitectòniques. 

 DECRET  135/1995,  DE  24  DE  MARÇ,  DE  DESPLEGAMENT  DE  LA  LLEI  20/1991,  DE  25  DE 
NOVEMBRE,  DE  PROMOCIÓ  DE  L'ACCESSIBILITAT  I  DE  SUPRESSIÓ  DE  BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES, I D'APROVACIÓ DE CODI D'ACCESSIBILITAT. 

 CTE DOCUMENTO BÁSICO SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES FUSTES 

 

14. TERMINI D’EXECUCIÓ. FASES I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES. 

El  termini  previst  per  a  l’execució  de  la  totalitat  de  les  obres  incloses  en  aquest  projecte  es  de  6 

setmanes. 

 

15. REVISIÓ DE PREUS 

La fórmula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de clàusules administratives particulars. 
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16.  PERÍODE DE GARANTIA 

El  període  de  garantia  serà  el  que  defineixi  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  sens  perjudici  de 

l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al projecte. 

 

17. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA. 

En  compliment  del  article  125  del  Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  per  el  que  s’aprova  el  

Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  el  present  projecte 

constitueix una unitat completa que es pot posar al servei públic un cop finalitzades les obres. 

 

18. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del Projecte, i tenint en 

compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost d'Execució Material: 

 

  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:  33.566,22€ 

 

Afegint  al  Pressupost  anterior  els  percentatges  corresponents  a  Despeses  Generals  (13%),  Benefici 

Industrial (6%), s'obté el següent Pressupost d'Execució per Contracte (sense IVA): 

 

  13% DESPESES GENERALS (sobre)  4.363,61 € 

  6% BENEFICI INDUSTRIAL (sobre)   2.013,92 € 

 

  PRESSUPOST PER CONTRACTE, IVA exclòs     39.943,80 € 

   

  21% d’IVA   8.388,20 € 

   

  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS  48.332,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 
 

El pressupost per al coneixement de l’Administració IVA inclòs es de QUARANTA‐VUIT MIL TRES‐CENTS 

TRENTA‐DOS EUROS (48.332,00€) 

 

 

 

Barcelona, agost 2019 

Autora del projecte 

 

 

 

 

 

Assumpta Brau Rius, 

Arquitecta col∙legiada 28044‐5 
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DOCUMENTACIÓ DEL PRESENT ANNEX: 
 
1. Introducció i Antecedents 
2. Anunci de l’Aprovació definitiva del projecte del Centre Juvenil, de 8 de maig. 
3. Plànol extracte del Projecte del Centre Juvenil, de gener de 2019  
 
 
1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

En data 9 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Montornès del Vallès comunica a l’arquitecta 
Assumpta Brau Rius, la contractació dels serveis per a la redacció del “Projecte executiu de 
consolidació estructural del talús sud i la memòria valorada per el condicionament dels 
espais exteriors del futur Centre Juvenil de Montornès del Vallès, així com la direcció de les 
obres i la coordinació de seguretat i salut”. Aquest projecte es situa en una parcel·la 
d’equipaments municipals, compartit amb l’Escola d’Hoteleria i el Centre Cultural Andalús.  
 
En data 8 de maig de 2019 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Montornès aprova 
definitivament el projecte bàsic i executiu d’un Centre Juvenil a l’Avinguda Icària amb el 
Carrer del Molí, de gener de 2019, redactat per l’arquitecte Juan Artés Pérez, Col·legiat 
17800/4. 
 
El mes de juny van començar els treballs d’implantació de les obres. Actualment l’edifici té 
l’estructura muntada i s’estan col·locant els tancaments de l’edifici.  
 
 
2. PRESCRIPCIONS 
 
Per la redacció del projecte l’Ajuntament comunica que cal tenir en compte les següents 
prescripcions: 
 
- L’edifici i els espais de l’entorn han de complir els requeriments per tal d’aconseguir 5 fulls 
en la Certificació GBC Green Building Council – España.  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE JUVENIL 

 
 

 
 
3. PLÀNOL EXTRACTE DEL PROJECTE DEL CENTRE JUVENIL, DE GENER DE 2019  
 
A continuació s’adjunta memòria i plànols, extracte del projecte Executiu del Centre Juvenil, 
de gener de 2019. 

 

 



MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

Montornès del Vallès és un municipi situat a la comarca del Vallès Oriental a 116m sobre el nivell 
del mar, limitat a Oest per Montmeló i Martorelles, mentre que a Est llinda amb Vallromanes i 
Vilanova del Vallès. 

El projecte s'emplaça en un teixit urbà de densitat mitja format per equipaments i habitatge amb 
incorporació de zones verdes donades pel teixit hidràulic del municipi. 

Ens trobem en un solar sense construir dins una parcel·la pública ocupada en part per equipaments 
culturals i d'ensenyament, construïts l'any 1999. El solar llinda a sud amb l'Escola d'Hostaleria de 
Montornès, a oest amb el Centre Andalús del municipi, a est amb l'avinguda Icària i a nord amb el 
carrer del Molí que, donada la topografia del terreny, permet l'accés a peu pla al solar. 

Urbanísticament, el projecte es resol segons el text Refós de les Normes Urbanístiques del 
Planejament de Montornès del Vallès aprovat el 22 de desembre de 2005 

Pel que fa les seves prestacions, les obres compleixen els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d'Ordenació d'Edificació (LOE 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l'Edificació (TE RD. 341/2006). 

MD.2 Descripció del projecte 

MD.2.1. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 

Es tracta d'un projecte d'obra nova situat a una parcel·la de titularitat pública dedicada a 
equipaments culturals i d'ensenyament, situada a l'avinguda Icària 7 de Montornès del Vallès al 
Vallès Oriental, promogut per l'Ajuntament de la suara esmentat municipi. 

Es projecta un edifici a quatre vents amb façana a l'avinguda Icària i al carrer del Molí, format per 
una planta baixa i una planta pis, amb coberta no transitable. 

L'equipament té ventilació creuada i se'n garanteix l'assolellament entre 10 i 12 hores durant el 
solstici d'hivern. 

La comunicació vertical de l'edifici es realitza mitjançant una escala i un ascensor situats al costat de 
l'accés. 

A la coberta s'hi col·locaran els elements necessaris per les instal·lacions de telecomunicacions, 
fotovoltaica, badalots i xemeneies. 

La construcció de l'edifici serà industrialitzada. Cada crugia s'estructura en dos mòduls, un inferior i 
un altre inferior, transportats des de taller amb gran part dels acabats i fusteries pre-muntats. Així 
doncs, a part del sistema de fonamentació, el conjunt de l'obra s'executarà prèviament a taller, amb 
petits remats per tal de garantir l'estanquitat i continuïtat de l'aïllament. 

MD.2.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s'escau 

La parcel·la s'escau dins la clau 7 C - equipament d'ús cívic al Text Refós de les Normes 
Urbanístiques del Planejament de Montornès del Vallès aprovat el 22 de desembre de 2005. La 
parcel·la on s'ubica l'equipament, amb referència cadastral 9393501DF3999S, i ubicada a l'avinguda 
Icària 7, té una superfície gràfica de 4915m2. 

La normativa urbanística no defineix unes alineacions de parcel·la, alçades reguladores, 
ocupació...etc. Només es determina una intensitat de 1,00 m2 st/ m2 sòl.  

A la parcel·la hi existeixen dos equipaments que es sumarien al total edificat: 

Equipament Clau Sup. Construïda
Centro Andaluz 7-C Equipament cívic 864m2 
Escola d'Hosteleria 7-A Equipament escolar 356m2 

Edificabilitat restant 3695m2 

La construcció del Centre Juvenil de Montornès del Vallès tindrà una superfície construïda de 
497.64m2. 

Tot i que el planejament no determina unes separacions a vial o veïns, es concreta una alineació pel 
front del carrer del Molí a l'equipament existent del Centro Andaluz, mentre que es manté una 
separació de 3 metres respecte el tancat del suara esmentat equipament. La voluntat és la 



d'aconseguir un màxim assolellament durant els mesos d'hivern tant a l'edifici, com a qualsevol punt 
de l'exterior de la parcel·la. 

MD.2.3. Descripció de l'edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes 

Comentada la configuració general de l'edifici en l'apartat MD.2.1 ”Descripció general del projecte i 
dels espais exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen 
en aquest edifici, indicant les seves característiques principals. 

En el disseny de l'edifici es considera el compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (TE RD. 
341/2006). 

El programa funcional de l'equipament parteix de dos estudis previs, adjuntats com a Documents 
Complementaris. Es realitza un procés participatiu entre els joves del municipi a través de visites i 
sessions a escoles i entitats. A partir d'aquestes sessions es determina el següent document: l'estudi 
de programació del Centre Juvenil de Montornès del Vallès.  

 

Planta baixa 

La planta primera consta d'un vestíbul amb accés des de l'exterior que connecta amb l'accés amb la 
parcel·la. Des del distribuïdor es dóna pas a l'Espai Jove, dedicat a la gestió de l'equipament i 
orientació dels usuaris; a la sala de reunió per entitats, així com a l'Espai Polivalent. Aquest Espai 
Polivalent, en connexió amb el bar, zona de màquines, banys mixtes i magatzem, s'obre a un espai 
cobert a sud connectat a l'àmbit enjardinat de sud de la parcel·la.  

Planta primera 

S'accedeix al distribuïdor de la Planta Primera a partir de l'escala i l'ascensor situats al vestíbul de la 
Planta Baixa. El vestíbul comunica a oest amb la sala d'estudis i la sala de tallers, a sud amb els 

banys mixtes de planta primera, mentre que a est ho fa amb la sala polivalent. Aquest espai 
polivalent permet l'accés a una terrassa. 

MD.2.4. Relació de superfícies útils i construïdes   

Tot i que cadastralment la parcel·la no està subdividida, els tancats del conjunt indiquen uns usos 
concrets per cada zonificació. Així doncs, se'n extreu que la subparcel·la té una superfície gràfica  
de 1657.50m2 

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 

SITUACIÓ ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL (m2) 
Planta Baixa Sala de reunions per entitats 20.16 
Planta Baixa Bany 1 2.66 
Planta Baixa Bany 2 2.65 
Planta Baixa Office 3.48 
Planta Baixa Espai atenció individualitzada 6.25 
Planta Baixa Magatzem punt jove 5.95 
Planta Baixa Punt jove 48.36 
Planta Baixa Accés 24.56 
Planta Baixa Escala 8.07 
Planta Baixa Neteja 3.52 
Planta Baixa Banys públics 10.72 
Planta Baixa Bar 23.04 
Planta Baixa Sala polivalent/Bar 66.29 
Planta Baixa Magatzem sala polivalent 10.56 
Planta Pis Sala de tallers 57.34 
Planta Pis Sala d'estudis 57.79 
Planta Pis Distribuïdor 16.51 
Planta Pis Banys públics 10.79 
Planta Pis Sala polivalent 77.78 
 

Superfície útil Planta Baixa  236.19m2 

Superfície útil Planta Pis  220.21m2 

Superfície útil Total:   456.40m2 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

Superfície construïda Planta Baixa: 252.19m2 

Superfície construïda Planta Pis: 245.45m2 

Superfície construïda total:  497.64m2 

 

  



QUADRE D'ELEMENTS EXTERIORS 

SITUACIÓ ESPAI SUPERFÍCIE ÚTIL 
Planta Baixa Porxo Nord 31.72 
Planta Baixa Porxo Sud 42.40 
Planta Pis Terrassa 80.21 
Parcel·la Zona enjardinada 1325.32 
 

Superfície útil Elements Exteriors: 1479.65m2 

  

MD.3. Prestacions de l'edifici 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació.  

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat 1.3 
de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les 
normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades en l’apartat de Normativa 
Aplicables d’aquesta memòria.  

La descripció de les solucions adoptades en projecte per donar resposta a aquests requisits, així com 
la definició de les seves prestacions, figurarà en els corresponents apartats de la Memòria. 

Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, 
modificat pel RD 1329/1995.  

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-
EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el 
projecte. 

MD.3.1. Condicions de funcionalitat de l'edifici 

MD.3.1.1. Condicions funcionals relatives a l'accessibilitat 

Es complirà amb els criteris de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC), 
document de caràcter temporal fins a la promulgació de la normativa autonòmica actualitzada, amb 
data d’abril de 2012, donat que és un edifici existent on es desenvoluparà una activitat d’ús públic. 

Segons taula d’usos i activitats del DT-1 (annex), per a un centre cívic de més de 100m2 la 
normativa d’aplicació és el decret 135/1995 de desplegament de la llei 20/1991 del 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i el Document Bàsic de 
“Seguretat d’utilització i accessibilitat” del Codi Tècnic de la Edificació, en concret les exigències 
bàsiques del DB SUA9 d’Accessibilitat. 

Al document DT-2 ens classifica l’activitat com un activitat d’ús públic, ús pública concurrència: 
Centre Cívic. 

Segons taula DT-3.2 les condicions de les cambres higièniques per aquesta activitat són: 

- Les cambres higièniques per un canvi d’ús amb sup.>250m2 segons DB SUA 

Segons taula DT-4.4 les condicions d’accessibilitat per aquesta activitat són: 

- L’accés per a un canvi d’ús amb sup.>250m2 en obres que modifiquen la distribució general, cal 
que l’establiment disposi d’un accés sense graons i les rampes han de complir les condicions 
especificades al DB-SUA. 
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ANNEX 2 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

Per  a  la  redacció  del  present  projecte  executiu  d’urbanització  dels  espais  a  l’entorn  del  Centre  Juvenil  de 

Montornès de Vallès , L’Ajuntament de Montornès s’ha encarregat la realització de l’Estudi Geotècnic de l’àmbit 

d’actuació, en les zones corresponents als talussos, del costat Sud  i al costat de la vorera del carrer del Molí.  

 

Els treballs realitzats han consistit en l’ampliació de l’estudi geotècnic realitzat per  Geoinformes Turb‐Estrat, S.L. 

de data agost de 2018, per la redacció del projecte del Centre Juvenil.  

 

L’ampliació ha consistit en la realització de 5 sondeigs de penetració dinàmica: 

P.01, P.02 i P.03 en la ubicació dels murs sud 

P.04 i P.05, en els murets del costat nord 

 

Encàrrec realitzat per: 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès 

 

Nom dels treballs: 

Estudi geotècnic per a la construcció de murs perimetrals en el solar on es preveu la construcció d’un nou centre 

juvenil a Montornès del Vallès, Barcelona. 

Expedient 27‐19 

Juny 2019 

 

Treaballs realitzats per  

GEOINFORMES TURB‐ESTRAT, SL.  Estudis geològics i geotècnics.  

Carrer Santiago Ramon y  Cajal, 95 PAE,  

08500, Vic, Barcelona 

93 889 17 14 

 

Extracte de l’estudi geotècnic: 

En el subsòl del solar s’identifiquen 2 unitats geotècniques amb característiques geomecàniques diferents: 

‐ unitat geotècnica 1:   Argiles llimoses i sorrenques amb graves. Dipòsit de ventall al∙luvial Quaternari. 

  Fins a fondàries compreses entre 5,20 i 8,40 m 

‐ unitat geotècnica 2:  Granodiorites alterades a sauló. Substrat tardohercinià alterat. Es desenvolupa sota  les 

  unitats anteriors a partir de 5,20/8,40 m. de profunditat 

 

 

A continuació s’adjunta l’ Estudi geotècnic. 
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1. MEMÒRIA DE CÀLCUL I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA. 
 
1.1. Generalitats 
 

TÍTOL DEL PROJECTE  
PROJECTE EXECUTIU DE L’ENTORN DEL CENTRE JUVENIL DE 
MONTORNÈS DEL VALLÈS 

ARQUITECTES  ASSUMPTA BRAU RIUS Arquitecta. 

MUNICIPI  MONTORNÈS DEL VALLÈS, VALLÈS ORIENTAL 

PROMOTOR  AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 
 
 
1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes. 
 

El solar on s’ubica el present projecte es troba dins del nucli urbà de Montornès del Vallès, està situat a 
l’est del nucli, en una zona al límit del sòl urbà.  

Actualment en el solar s’hi està construint l’edifici del Centre Juvenil “Sputnik”.  Limita al Sud amb l’Escola 
d’Hoteleria  i  a  l’Oest  amb  el  Centre  Cultural  Andalús,  a  Nord  amb  el  carrer  del  Molí  i  a  l’Est  amb 
l’Avinguda d’Icària. 

La  zona d’actuació  no disposa de  cap  construcció existent,  llevat d’unes estructures  en mal  estat que 
formen part del drenatge de l’edifici i de l’espai lliure de l’Escola d’Hoteleria. Aquestes estructures estan 
situades al cap del talús i l’escorrentia de les aigües ha fet que el talús de terres es vagi descalçant i en 
algun punt   sigui  totalment vertical. Es proposa  la construcció de murs de contenció de gabions per  la 
consolidació del  talús  sud. Les estructures descalçades s’enderroquen  i es construiran els elements de 
drenatge  necessaris  per  la  canalització  de  les  aigües  pluvials  en  aquest  punt,  amb  construcció  d’una 
cuneta, embornal i arquetes de registre. 

Com a  treballs previs, no objecte del present projecte, es realitzarà  la neteja del  terreny, de  les terres 
procedents de l’excavació de l’edifici en construcció  i la preparació del mateix per tal que puguin accedir 
les màquines que han de realitzar el moviment de terres. Caldrà verificar el  traçat de  les  instal∙lacions 
urbanes documentades per verificar que no hi ha d’existir cap tipus d’interferència. 

Les edificacions veïnes estan a una distancia suficient com per que no existeixi cap tipus d’interferència 
entre ambdós construccions. Segons reflecteix l’estudi geotècnic, en el moment en el qual es van realitzar 
les tasques de camp de l’estudi, no s’apreciaven deficiències estructurals de cap tipus. 

  
 
 

 
1.3. Objecte del projecte 

 
El projecte proposa la consolidació dels talussos existents a la parcel∙la amb uns murs de gabions. 

S’ha escollit aquest sistema constructiu per el seu fàcil i ràpid muntatge. Afavoreixen el drenatge de 
l’aigua de pluja i no tenen impacte ambiental ja que es mimetitzen amb l’entorn. 

 

1.4. Descripció de l’estructura 

Aquest sistema estructural de contenció de terres aconsegueix la seva estabilitat estructural amb el 
pes  i  la geometria dels blocs de gabions. Les empentes del terreny venen compensades amb el pes 
dels propis gabions i amb això s’aconsegueix l’estabilitat del conjunt. A l’empenta del terreny s’hi ha 
d’afegir una sobrecàrrega d’us que es pot produir al nivell superior del mur. 

Per tant, amb aquest sistema hi ha dos elements a tenir en compte, la resistència del propi terreny on 
es  recolzen  el  gabions  i  el  mateixos  gabions,  que  la  seva  geometria  pugui  donar  l’estabilitat  del 
conjunt. 

 

1.5. Característiques del terreny. 

Per poder determinar  les característiques del terreny s’ha encarregat a l’empresa GEOINFORMES la 
realització d’un estudi geotècnic. 

Per  tant  es  realitza estudi  geotècnic el mes de  Juny de 2.019  i  també  s’aprofita  l’estudi  realitzat  a 
l’agost de 2.018 per l’execució d’un centre juvenil. 

S’adjunta com annex en aquest projecte l’estudi realitzat. 

Les principals conclusions de l’estudi son: 

 Unitat geotècnica superior: capa d’argiles llimoses i sorrenques amb algunes graves i gravetes 
fins una profunditat mínima de 5,20 m. Com que  la  fonamentació es superficial, el gabions 
recolzaran en aquest capa. 

 S’ha  detectat  presència  d’aigua  a  una  profunditat  de  8,80  m.  Per  tant  no  afecta  a  la 
fonamentació. 

 La  càrrega  admissible  d’aquesta  capa  es  considera  que  pot  ser  entre  1,63  i  1,65  Kg/cm  

segons l’amplada de la sabata. La resta de característiques del terreny estan especificades a 
l’estudi geotècnic. 

 Els  moviments  de  terres  es  podran  efectuar  amb  mètodes  convencionals  com  una  pala 
retroexcavadora o giratòria. 
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Un cop efectuat el moviment de  terres  s’avisarà a  l’empresa que ha  fet  l’estudi geotècnic per que 
validi els paràmetres indicats a l’estudi i amb que s’ha fet el càlcul estructural del gabions. 

 

1.6. Càlcul estructural dels gabions 

 

S’ha encarregat a  l’empresa MUROX, especialista en murs de gabions que realitzi una proposta per 
l’execució d’aquests murs  i  també un càlcul estructural que validi  la proposta realitzada segons  les 
característiques del terreny i les empentes rebudes. 

Es presenta com annex en aquest projecte el càlcul realitzat. 

Com a principals paràmetres obtinguts en aquest càlcul es poden definir: 

 Es proposa un mur d’alçada màxima en el punt mes desfavorable de 2,00 m. totals, encastat 
al  terreny  30  cm. Aquest mur  estarà  format  per dos peces diferents,  la  inferior de 1,30 m 
d’amplada i la superior d’1 m, també d’amplada. Les dues peces seran d’1 m d’alçada. 

 A la memòria del càlcul es defineixen les característiques de la malla que fa la gàbia i el tipus 
de pedra que hi va a dins. 

 S’aplica  a  la  part  superior  del  mur  una  sobrecàrrega  uniforme  d’ús  de  500  Kg/m²  segons 
indica el CTE SE‐AE Accions a l’edificació. 

 Estabilitat a la bolcada, El coeficient de seguretat resultant es de 2,28, per tant, admissible. 

 La verificació de lliscament també es satisfactòria. 

 La màxima tensió sobre el terreny es de 0,40 Kg/cm², per tant, admissible. 

 

Per  tant,  per  a  les  característiques  del  terreny  i  la  geometria  i  pes  del  mur  de  gabions,  els  mur 
proposat satisfà els paràmetres estructurals requerits per la seva estabilitat. 

 

1.7. Prescripcions tècniques i normativa d’obligat compliment 

Tot i que en el punt 4 del present annex es recullen les Plec de prescripcions tècniques particulars per gabions de 
malla electrosoldada, a continuació es recull normativa general i específica: 
 
Pel càlcul de càrregues que actuen sobre l'element estructural: 
‐  CTE SE AE Seguridad Estructural Acciones en la Edificación 
 
Com a document de referència, l’ordre del “Ministerio de Fomento” per actualització de la normativa 
de carreteres: 

‐ORDEN FOM/1382/02, DE 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones  técnicas generales para obras de carretaras y puentes  relativos a  la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones, artículo 659 Fábrica de gaviones. 
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Análisis de gavión
Entrada de datos
Proyecto
Tarea
Fecha
ID del proyecto

:
:
:

Cálculo estático orientativo
02/07/2019
Centre Juvenil Montornés del Valles

 
Nombre : Proyecto Etapa - análisis : 1 - 0

Configuración
Estándar - EN 1997 - DA2 (3)
Análisis de muro
Cálculo de la presión activa de la tierra :
Cálculo de la presión pasiva de la tierra :
Análisis sísmico :
Forma de la cuña de la tierra :
Excentricidad permitida :
Metodología de verificación :
Enfoque de diseño :

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calcular oblicuo
0,333
según EN 1997
2 - reducción de acciones y resistencias

Factores parciales en acciones (A)
Situación de diseño permanente

Acciones permanentes :
Acciones variables :
Carga de agua :

G =

Q =

w =

Desfavorable
1,35
1,50
1,35

[–]
[–]
[–]

Favorable
1,00
0,00

[–]
[–]

Factores parciales para resistencias (R)
Situación de diseño permanente

Sobre vuelco :
Sobre resistencia al deslizamiento :
Sobre capacidad portante :
Sobre resistencia de malla de gaviones :

Rv =

Rh =

Re =

Rn1 =

1,40
1,10
1,40
1,10

[–]
[–]
[–]
[–]
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Factores parciales para resistencias (R)
Situación de diseño permanente

Sobre resistencia conjunta de gaviones : Rn2 = 1,10 [–]

Factores parciales para acciones variables
Situación de diseño permanente

Para valor de combinación :
Para valores frecuentes :
Para valor casi-permanente :

0 =

1 =

2 =

0,70
0,50
0,30

[–]
[–]
[–]

Material de bloques - relleno

Número Nombre
[kN/m3] [°]

c
[kPa]

1 malla 5x10 4.5 mm + granito 17,00 40,00 0,00
Material de bloques - malla

Número Nombre

Resistencia

Sobresalir

Rt [kN/m]

Espacio de

malla vert.

v [m]

Cap.port.
de diaclasa

frontal
Rs [kN/m]

1 malla 5x10 4.5 mm + granito 60,00 2,00 20,00
Geometría de la estructura

Número Ancho
b [m]

Altura
h [m]

Corrimiento
a [m] Material

2
1

1,00
1,30

1,00
1,00

0,30
-

malla 5x10 4.5 mm + granito
malla 5x10 4.5 mm + granito

Pendiente Gavión
Altura completa
Volumen completo del muro

=
=
=

0,00
2,00
2,30

°
m
m3/m

Datos del suelo
Arcilla de baja o mediana plasticidad (CL, CI), consistencia suave
Peso unitario :
Estado de tensión :
Ángulo de fricción interna :
Cohesión de suelo :
Ángulo de fricción
estructura-suelo :
Suelo :
Coeficiente de Poisson :
Peso unitario de suelo
saturado :

efectivo
ef

cef

cohesivo

sat

=

=
=
=

=
=

19,00

17,00
51,00
7,70

0,40
20,00

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

 
Basalto
Peso unitario :
Estado de tensión :
Ángulo de fricción interna :
Cohesión de suelo :
Ángulo de fricción
estructura-suelo :
Suelo :
Peso unitario de suelo
saturado :

efectivo
ef

cef

granular
sat

=

=
=
=

=

18,00

40,00
0,00

28,00

19,50

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3
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Perfil geológico y suelos asignados

Número Capa
[m] Suelo asignado Trama

1 - Arcilla de baja o mediana plasticidad (CL, CI), consistencia suave

Cimentación
Tipo de cimentación : franja de cimentación
Unidad de peso de cimentación = 25,00 kN/m3
Geometría de cimentación
Espesor de cimentación
Corrimiento izquierdo
Corrimiento derecho

h
bl
bp

=
=
=

0,20
0,20
0,00

m
m
m

Parámetros de contacto base-suelo
Coeficiente de fricción
Cohesión
Resistencia adicional

f
c
F

=
=
=

0,577
0,00
0,00

kPa
kN/m

Perfil de terreno

NúmeroCoordenada

x [m]

Prof. de
clavo
z [m]

1
2
3
4

0,00
0,70
1,70
2,70

0,00
0,00

-0,50
-0,50

El origen [0,0] está colocado en el borde superior derecho de la construcción.
La coordenada positiva +z tiene la dirección hacia abajo
 
Influencia del agua
El nivel freático está ubicado debajo de la estructura.
 
Entrada de cargas de superficie

Número Sobrecarga
nueva cambiar Acción Mag.1

[kN/m2]
Mag.2
[kN/m2]

Ord.x
x [m]

Longitud
l [m]

Profundidad
z [m]

1 Si variable 5,00 1,00 3,00 sobre el
terreno

Número Nombre
1 mantenimiento

Resistencia en la cara frontal de la estructura
Resistencia en la cara frontal de la estructura 1/2 pasiva, 1/2 en reposo
Suelo sobre la cara frontal de la estructura - Arcilla de baja o mediana plasticidad (CL, CI), consistencia suave
Ángulo de fricción estructura-suelo
Espesor del suelo en la cara frontal de la
estructura

h
=
=

9,00
0,30

°
m

El terreno en el frente de la estructura es plano.
 
Sismo
Factor de aceleración horizontal
Factor de aceleración vertical

Kh
Kv

=
=

0,0400
0,0200

El agua debajo del NF está confinada.
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Configuraciones generales
La presión mínima de dimensionado se considera como a,min = 0,20 z
 
Configuraciones de la etapa de construcción
Situación de diseño : permanente
 
Verificación N° 1
Fuerzas que actúan sobre la construcción
Nombre Fhor

[kN/m]
Pto.Apl.
z [m]

Fvert
[kN/m]

Pto.Apl.
x [m]

Coef.
vuelco

Coef.
deslizam.

Coef.
tensión

Peso - Muro
Sismo - construcción
Resistencia del frente
Presión activa
Sismo - presión activa
mantenimiento

0,00
1,56

-23,97
7,60
4,05
4,43

-0,93
-0,93
-0,15
-0,67
-1,33
-0,94

39,10
-0,78
-3,75
0,00
0,55
0,60

0,72
0,72
0,00
1,30
1,30
1,30

1,000
1,000
1,000
1,350
1,000
1,500

1,000
1,000
1,000
1,350
1,000
1,500

1,350
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500

Verificación del muro completo
Verificación de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador
Momento de vuelco

Mres
Movr

=
=

20,92
16,45

kNm/m
kNm/m

Muro para vuelco ES SATISFACTORIA

Verificación del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente
Fuerza horizontal activa

Hres
Hact

=
=

18,89
-1,45

kN/m
kN/m

Muro para deslizamiento ES SATISFACTORIA

Verificación completa - MURO ES SATISFACTORIA

Tensión max. vertical en el fondo de la zapata: 50,61 kPa
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Nombre : Verif. de Equilibrio Etapa - análisis : 1 - 1

  

  

 1

 2,00  2,00  2 2,00  2,00 

+x

+z

39,10

+x

+z

1,75

+x

+z

24,26
+x

+z

7,60

+x

+z

4,08

+x

+z

4,47

Capacidad portante del terreno de cimentación
Carga de diseño actuando en el centro del fondo de la zapata

Número Momento
[kNm/m]

Fuerza Normal
[kN/m]

Resistencia al corte
[kN/m]

Excentricidad
[–]

Tensión
[kPa]

1
2

2,11
6,68

57,20
43,51

-4,11
-1,45

0,025
0,102

40,10
36,47

Carga de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata

Número Momento
[kNm/m]

Fuerza Normal
[kN/m]

Resistencia al corte
[kN/m]

1 2,06 43,21 -6,33
Verificación de la capacidad portante del terreno de cimentación
Tensión en el fondo de la zapata : Rectángulo

Verificación de excentricidad
Máx. excentricidad de fuerza normal
Máxima excentricidad permitida

e
ealw

=
=

0,025
0,333

Excentricidad de la fuerza normal ES SATISFACTORIA

Verificación de la capacidad portante del fondo de la zapata
Capacidad portante del terreno de cimentación
Factor parcial en capacidad portante
Max. tensión en el fondo de la zapata
Capacidad portante del terreno de cimentación

R
Rv

Rd

=
=
=
=

160,00
1,40

40,10
114,29

kPa

kPa
kPa

Capacidad portante del terreno de cimentación ES SATISFACTORIA

Estabilidad global - Cap. portante del terreno de cimentación ES SATISFACTORIA
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Nombre : Verif. de Cap. portante Etapa - análisis : 1 - -1

  

  

 1

 2,00  2,00  2 2,00  2,00 

40
,1

0

40
,1

0

 1,43  1,43 

Dimensionado N° 1
Fuerzas que actúan sobre la construcción
Nombre Fhor

[kN/m]
Pto.Apl.
z [m]

Fvert
[kN/m]

Pto.Apl.
x [m]

Coef.
vuelco

Coef.
deslizam.

Coef.
tensión

Peso - Muro
Sismo - construcción
Presión activa
Sismo - presión activa
mantenimiento

0,00
0,68
1,90
0,31
2,11

-0,50
-0,50
-0,33
-0,67
-0,43

17,00
-0,34
0,00
0,04
0,29

0,50
0,50
1,00
1,00
1,00

1,000
1,000
1,350
1,000
1,500

1,000
1,000
1,350
1,000
1,500

1,350
1,000
1,000
1,000
1,500

Verificación de la tensión máxima de junta constructiva - por encima del bloque N° 1
Verificación de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador
Momento de vuelco

Mres
Movr

=
=

6,29
2,75

kNm/m
kNm/m

Conjunto para estabilidad de vuelco ES SATISFACTORIA

Verificación del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente
Fuerza horizontal activa

Hres
Hact

=
=

13,07
6,72

kN/m
kN/m

Junta para deslizamiento ES SATISFACTORIA

 
Máxima presión en la base del bloque
Coef. de Red. para corrimiento del bloque superior
Valor promedio de la presión en el frente
Resistencia al corte transmitida por fricción

=
=
=
=

28,82
0,64
7,76

19,37

kPa

kPa
kN/m

Capacidad portante contra presión transversal:
Capacidad portante de la junta = 18,18 kN/m
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Cálculo de estado de tensión = 5,17 kN/m
Comprobar la presión transversal ES SATISFACTORIA

Comprobar la diaclasa entre bloques::
Malla de la capacidad port. del material
Cálculo de estado de tensión

=
=

54,55
5,17

kN/m
kN/m

Junta entre bloques ES SATISFACTORIA
 
Nombre : Verif. del Muro Etapa - análisis : 1 - 1

  

  

 1

 2,00  2,00  2 2,00  2,00 +x

+z

17,00

+x

+z

0,76

+x

+z

1,90

+x

+z

0,32

+x

+z

2,13



 

NORMAS DE MONTAJE Y RELLENO DE LOS 
GAVIONES ROKO®  

 
 

1. Preparación de la superficie de la base, con capacidad de carga según 
los  requerimientos del cálculo estático. Para que los gaviones no se 
deformen, los enrejados de la base deben descansar sobre un terreno 
regular que soporte la carga (si es necesario, colocar una base de 
hormigón). 
 
 Al preparar la rasante hay que tener en cuenta la inclinación del muro. 
 
 
 

2. Elementos del sistema ROKO ® 
 

 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
Fig: Ejemplo de enrejado ROKO ® 

 
Las medidas de los enrejados ROKO® se refieren a su eje. 

 
Fig: Cierre helicoidal 
 

 
 
 
Fig: Distanciadores para reforzar el gavión 

 
 
 

 
 



 

 

3. Conexión del enrejado de fondo y lateral con un cierre helicoidal. 

 
 
Esta conexión puede ser realizada mediante cierres helicoidales o grapas 
de alta resistencia cada 20 cm (SOLAMENTE INSTALADORES 
AUTORIZADOS), ambos sistemas suministrados por MUROXS 
 
 
 

 
 

4. Antes de introducir los cierres helicoidales o grapar fíjese que todos los 
enrejados necesarios están unidos. 

 
Esto es importante porque después de rellenar el gavión no se pueden 
sacar los cierres helicoidales y colocarlos de nuevo. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
5. Montaje monolítico de los gaviones: 
 

A Montaje de los gaviones laterales en el sentido longitudinal: 
 
 (Atención: Si construyen al mismo tiempo en altura tengan en cuenta 
 el punto B.) 
 

gavión 1 gavión 2  
 

Fig: Primer gavión vacío. 
 
 
La tapa del primer gavión está montada y abierta. El fondo y los laterales del 
segundo gavión deber estar montados. Ahora se puede rellenar el primer 
gavión. 
 
 
 

b

a

 
 
Fig: Primer gavión rellenado 
 
 
Se cierra la tapa y se introducen los cierres helicoidales o se grapan a y b. 
 
Si la situación de montaje lo permite, se puede montar todos los gaviones 
vacíos, de una fila, en una sola vez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
B Montaje del gavion superior: 
 
 
 

tapa. 

Parte lateral del
gavión superior.

 
 
Fig: Gavión vacío 
 
 
Se monta el gavión GRAVITYXS® con la tapa y el lateral posterior del gavión 
superior. Después se puede rellenar el gavión. 
 
 

 
 
 
Cierre de la tapa del gavión ROKO ® y, simultaneamente, montaje de los 3 
laterales restantes. 
 
 
 

 
 
Fig: Tapa cerrada y laterales colocados 

 

 

 
 

Subir los laterales GRAVITYXS® y unirlos con los cierres de empalme rápido. 
 

 

  
 
 
 

6. Colocación de los distanciadores. 
 

Nota: Siempre hay que colocar los distanciadores sobre un punto de 
intersección del alambre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Doblar el distanciador con un tubo o tenaza. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
Fig: Distanciador correctamente colocado y doblado 

 
 
 
8. Como deben situarse los distanciadores. 

 
 

30
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40
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0
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30
40

30

 
 

Los distanciadores no son sólo una ayuda de construcción sino que tienen 
una función estática. Por ese motivo cuide el montaje correcto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. Hay que rellenar los gaviones con material de piedra resistente a la 
presión, a las heladas y a la intemperie. 
 
El tamaño de las piedras tiene que ser más grande que la luz de la malla. 

 
 
 
10. Para el restante del relleno se puede usar grava sin materia fina con un 

calibre mayor que las juntas de la piedra del frontal. 
 
Hay que colocar las piedras del relleno compactas y sin asentamiento. En 
todas las esquinas el paquete debe ser igualmente compacto. 
 
Al rellenar los gaviones hay que tener en cuenta que los distanciadores no se 
doblen y que los enrejados laterales de los gaviones a causa de los 
distanciadores doblados no se deformen. Si los distanciadores se han 
deformado por el peso de las piedras hay que levantarlos y rectificarlos. 
También hay que tener en cuenta que el relleno debajo los distanciadores 
debe ser realizado de tal forma que no se produzcan asentamientos que 
pueden causar la deformación de los distanciadores. 
 
Esto es necesario especialmente en los distanciadores de las esquinas. 
Además, en la zona de los distanciadores de la esquina y en las esquinas de 
los gaviones pueden producirse huecos mayores que deben ser eliminados, 
sobre todo cuando rellenan los gaviones a maquina. 
Las piedras deben ser colocadas hasta las esquinas superiores horizontales y 
entre el relleno y la tapa no deben encontrarse huecos. Si se produjesen 
huecos, la carga de las piedras superiores no podría ser desviada, trabajando 
por adherencia y por carga mediante el relleno sino que sobrecargan el 
gavión, produciendo un abombamiento. 

 
 
 
 

11. Capa de nivelación. 
 

Para evitar huecos en la zona de la tapa hay que colocar una capa de 
nivelación formada por piedras de pequeña granulometría en cada gavión que 
va sobreedificado con gaviones siguientes. Esta capa de nivelación debe ser 
un poco elevada para poder igualar eventuales asentamientos a través de las 
mallas del enrejado y para poder continuamente transmitir las fuerzas de 
forma directa y segura al relleno del gavión inferior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

12. Ayudas al llenado de los gaviones. 
 
Para impedir pequeñas deformaciones al rellenar los gaviones Stability®, se 
puede usar, facilmente, diferentes medios. 
 
 

 
 
Fig: maderas escuadradas 
 
 

 

  
 
 Fig: escaleras 
 
 

Estos elementos se fijan en los enrejados verticales y se quitan después del 
relleno. Si usted usa alambre de atado no galvanizado tenga en cuenta que 
tras el relleno ha de quitarlo lo más rápido posible, dado que el alambre de 
atado oxida y deja rastros feos de óxido en los enrejados galvanizados. No se 
perjudica la protección anticorrosiva de los enrejados galvanizados ya que se 
trata solamente de una ligera capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13. Formación de radios y curvas poligonales. 
 

(A)  Radio interior: 
 
Cualquier radio es posible con el distanciador delantero vertical que sirve como junta 
giratoria y un rejuntado hendido en la parte trasera del muro de gavión. 
 
 

 
 
Fig: Gavión con radio interior. 
 
 
 
(B) Radio exterior: 
 
Cualquier radio es posible encajable uno en otro con el distanciador delantero 
vertical que sirve como junta girator. Hay que meter el distanciador vertical en 
la esquina sobresaliente. Luego encajan los gaviones con el radio deseado. 
Hay que cortar los enrejados traseros según el radio elegido. 
 
 

 
 
 
Fig: Gavión con radio exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LOS 
GAVIONES DE MALLAS ELECTROSOLDADAS, TIPO Roko® de 

Rothfuss Best Gabion  
 
 
 

   
      

 
(fotografías Muroxs®) 



  

 

 
 
Gaviones construidos mediante enrejados de alambre electrosoldado, 
montados con tirantes que cumplirán, como mínimo, con las siguientes 
especificaciones: 
 
 
 1. MATERIALES  
      
 1.1 Alambre de acero. 
             
 1.1.1 Designación: 
 

Acero bajo en Carbono tipo C4D-C9D o equivalente, según Norma EN ISO 
16120-2  

 
            1.1.2 Composición química: 
 
             1.1.2.1. Contenido de fósforo, máximo:  0,035 % según EN 10016 2ª parte  
             
  1.1.2.2. Contenido de azufre, máximo: 0,035 % según EN 10016 2ª parte  
             
  1.1.2.3. Contenido de carbono, máximo: 0,10 % según ISO 16120-2  
 
            1.1.3 Características mecánicas: 
 
             1.1.3.1. Resistencia a tracción según EN 10218-8 
 
     Diámetro 4,50 mm   500-850 N/mm² 
       

1.1.3.2. Resistencia a tracción de las soldaduras según ASTM A974-97 y          
             EN 10233-6, mínimo del 75% de la carga de rotura del alambre.                           

 
 
            1.1.4 Soldabilidad: 
 

1.1.4.1. El material empleado, C4D, deberá tener un contenido de carbono 
menor del 0,10%. Según ISO 16120-2. Por lo tanto el material deberá tener 
una muy buena soldabilidad. 

             

  

 

 
 
1.2. Galvanizado. 
             

1.2.1 Componentes: 
  

Aleación de zinc y aluminio, sistema realizada por inmersión en masa 
fundida. 

 
            1.2.2 Protección: 
 

La aplicación de la película de Zinc/Aluminio tendrá, como mínimo, una 
dosificación de 350 gr./ m². 

 
            1.2.3 Durabilidad: 
 

1.2.6.1. Clase A según Norma EN 10244-2. 
               

1.2.6.2. Ambiente C3 50 años. 
 
1.2.6.3. Ensayo niebla salina 3.000 horas mínimo según EN9227 
 
 

1.3 Piedra. 
 
Granítica ocre y gris  60/150 mm que cumpla con la prueba de los Angeles EN1097/2 que 
determina la resistencia  al desgaste , con un coheficiente de absorción de agua inferior 
del 2% para cumplir con la prueba del ciclo del hielo. 
 



  

 

 
       
2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL GAVIÓN:  
             
 
2.1 Enrejados. 
 
            2.1.1 Definición: 
 

Malla o panel prefabricado, de alambre de acero galvanizado especial. 
Electrosoldada ortogonalmente, formando cuadricula. 

 
 

 
            2.1.2 Diámetros del alambre:  
 

4,5 mm. 
 
 

2.1.3 Dimensiones de la cuadricula: 
 
                 10 x 10 cm 
      5 x 10  cm. 
     
 
            2.1.4 Dimensiones estándar del enrejado: 
       
                 200 x 100 cm. 
                 200 x 50   cm.    . 
                 100 x 100 cm. 
                 100 x 50   cm. 
                      50 x 50   cm. 
 
2.2 Distanciadores. 
 
            2.2.1Definición: 
 

Varillas rectas de alambre, con un gancho en cada de sus extremos que 
enlazan los enrejados verticales o paredes del gavión, arriostrando así las 
mismas para estabilizar el gavión. 

 
      2.2.2 Diámetro del alambre: 
  

4,5 mm. 
 
           2.2.3 Dimensiones de los elementos: 
 
                 100 cm. 
                     50 cm. 
 

2.3. Sistemas de cierre: 
 
Grapas de alta resistencia de 3 mm, galvanizadas 
Cierre antipunzonamiento Hartco  e=1.26 mm 

 

  

 

2.4.Tolerancias en las dimensiones:  
 

Medida nominal, más menos 3% según Norma ASTM-A974-97 
Según tablas EN 10223-8. 

 
 

 
   
Muro totalmente acabado y vegetado. 
 
      

       
 
Detalle de los dos sistemas de unión de enrejados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2.5. Sub-estructura de refuerzo interno 
 
 Compuesta de perfil T de 60- 80 mm. Con placa de anclaje doblada y 
soldada, todo galvanizado en caliente y colocada cada 100 cm coincidiendo con 
cada diafragma. 
 
 
 
2.6. Placas anclaje anti-vuelco 
 
 Placas de anclaje de acero galvanizado y perno M-10 galvanizados 
colocadas a razón de 8 und/m2, en los muros de revesimiento. 
 Solución condicionada a la capacidad portante del muro a revestir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.7. Geomalla refuerzo terraplén 
 
 Geomalla bi-axial 50/50 kN/m2 de Tex Delta, dimensiones de refuerzo según 
cálculo estático 
 
 
 
 

  

 

3. Instaladores:  
 

Recomendamos, para un mejor acabado final de sus soluciones y un mayor 
y mejor control de costes de producción, la instalación por medio de una de las empresas 
de montadores oficiales asociadas a la marca. 

 
 

 
 

Proceso constructivo 
             

   
 

 
 
MMUROXS OOBRA  SS.L.UU..     
Av. Catalunya 10  Oficina de Ventas 
17410 Silos, Girona   Diego de las Heras Ubieta 
679 494 936 Mov   977 644 236 Tel 
info@muroxs.com   615 253 582 Mov 
www.muroxs.com   diegodelasheras@muroxs.com 

 

 
El alto grado de especialización de nuestros 
instaladores acorde con el mejor fabricante 
de Europa . 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es defineix la xarxa de drenatge dins de l’àmbit de projecte. 

El projecte de condicionament  de l’espai lliure a l’entorn del centre juvenil de Montornès del Vallès, 
es un àmbit de forma irregular definit en el seu perímetre pels carrers del Molí, l’Avinguda d’Icària, 
l’Escola d’Hoteleria i el Centre Cultural Andalús.  

L’àmbit del projecte està classificat amb Clau 7, Equipament al POUM de Montornès del Vallès.  

El projecte contempla la construcció de murs de contenció de gabions, la urbanització dels l’espai a 
l’entorn de l’edifici i les instal∙lacions d’enllumenat públic i drenatge sostenible. L’enjardinament dels 
talussos  i de  l’entorn es objecte d’una memòria valorada  independent, no obstant s’adjunta plànol 
de proposta per valorar la repercussió de l’enjardinament proposat en els càlculs de drenatge.  

El  projecte  executiu  de  l’edifici  del  Centre  Juvenil,  defineix  la  ubicació  i  superfície  d’ocupació  de 

l’edifici, deixant la resta d’espai del solar com espai lliure.  

La  proposta  d’urbanització  de  l’espai  compartit  amb  el  centre  Cultural  Andalús  es  objecte  d’una 

Memòria Valorada independent. 

 

Quadre de superfícies: 

SUPERFÍCIE DEL SOLAR  1.784,31 M2

SUPERFÍCIE DE L’EDIFICI DEL CENTRE JUVENIL  326,31 M2

TOTAL ESPAI LLIURE A L’ENTORN DEL CENTRE JUVENIL  1.458.00 M2

ESPAI LLIURE A URBANITZAR EN EL PRESENT PROJECTE  1.292,00 M2

ESPAI LLIURE  ACCÉS AL CENTRE ANDALÚS (no objecte del present projecte)  166,00 M2

 

El  projecte  proposa  el  disseny    d’una  urbanització  sostenible  amb  l’objectiu  d’aconseguir  la 
certificació GBCe 5 fulles per a l’edifici i l’entorn. S’ha previst un sistema de drenatge sostenible que 
permeti  gestionar  les  aigües  pluvials  caigudes    a  l’àmbit,  la  major  part  de  temps  en  origen.  Per 
aconseguir  aquest  objectiu  el  propi  disseny  de  l’espai,  els  elements  de  contenció,  els  paviments 
escollits  així  comi  el  tractament  de  la  topografia  ajuden  a  minimitzar  l’escorrentia  de  les  aigües 
pluvials i a la infiltració de les aigües al terreny.  

S’ha pres com a punt de partida per a la definició de la xarxa de drenatge, la informació dels serveis 
existents, s’ha projectat  la xarxa segons els criteris de disseny per recomanació de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès.  

 

2. ESTAT ACTUAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN L’ÀMBIT DEL PROJECTE I AFECCIONS 

La xarxa municipal de clavegueram està formada per col∙lectors de DN 600 a eix del carrer del Molí i 
de DN 400 a l’Avda d’Icària. El parc lineal del carrer del Molí esta construït sobre la canalització del 
torrent de la Bruixa de DN 1500. En l’àmbit del projecte no existeixen col∙lectors ni cap element de la 
xarxa de drenatge i clavegueram.  

Al solar del Centre Juvenil hi aboquen les aigües pluvials de part del solar de l’Escola d’Hoteleria i  
baixants de recollida d’aigües de coberta. Existeixen dues canals d’obra a la base de l’edifici que 
aboquen les aigües al solar del projecte, que han provocat el descalçament del talús. Per aquest 
motiu,  previ a l’execució de les obres de construcció dels murs de gabions, l’Ajuntament realitzarà 
els treballs necessaris per la recollida d’aigües pluvials i d’escorrentia en el propi solar de l’Escola 
d’Hoteleria.  

 

    

Estat actual, drenatges de l’escola d’Hoteleria abocant al solar del centre juvenil  

 

El  projecte  de  l’edifici  del  centre  juvenil  construeix  la  seva  xarxa  de  sanejament  que  discorre 

paral∙lela a les façanes Sud, oest i nord, la nova xarxa d’embornals proposada es connectarà a aquest 

col∙lector. 

 

3.  SISTEMA DE CAPTACIÓ I EVAQUACIÓ D’AIGÜES D’ESCORRIMENT 

Pel  que  fa  al  drenatge,  cal  distingir  dues  zones  diferenciades,  les  zones  en  pendent  i  el  pla.  La 
construcció  de  murs  de  contenció  es  proposa  amb  gabions  amb  la  doble  funció,  de  contenció  i 
manteniment  de  la  humitat  del  terrenys,  aquests  tipus  de  murs  drenen  de  forma  natural,  sense 
necessitat de col∙locar tubs dren. Al  trasdòs es construeix una profunda cuneta per retenció de  les 
aigües de pluja i la seva infiltració lenta al terreny, les aigües es condueixen a uns pous de graves que 
retenen l’aigua i ajuden a la lenta infiltració al terreny retornant‐la a l’aqüífer.  El talús‐amfiteatre es 
construeix  amb murets  de  gabions  formant  bancals  per  retenció de  l’aigua de pluja  que al mateix 
temps que eviten l’escorrentia  s’utilitzen com a bancs per les actuacions. Es construeixen cunetes i 
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pous de graves al  trasdòs dels murets. Les aportacions de  les aigües de pluja dels murs  i  talús a  la 
xarxa de drenatge es pot considerar mínima. S’ha considerat un coeficient del 0.2 en aquesta zona. 

A la zona plana, la major part de la superfície te paviments filtrants, de sauló i zones enjardinades, es 
construeix  la mínima  superfície  de  paviments  impermeabilitzants  a  l’accés  a  l’edifici  i  a  les  zones 
d’accés i d’estada del Centre Cultural Andalús. Els paviments de sauló tenen pendents inferiors a l’1.5 
%,  es  col∙loquen  embornals  per  recollida  de  pluvial,  les  zones  planes  amb  plantació  de  gramínies 
tenen un coeficient d’escorrentia baix. En la zona baixa es construeix una zona deprimida que farà la 
funció de bassa de  laminació per  recollir  l’aigua de pluja a  l’espera de  la  seva  infiltració al  terreny 
natural  i  per  tant  a  l’aqüífer.  Al  costat  dels  escossells  es  construeixen  pous  de  graves  d’1  m  de 
fondària.  

 

3.1 DISSENY DE LA XARXA DE DRENATGE 

La xarxa de drenatge proposada es composa d’embornals amb reixes de 30x70 model Barcelona en 

les  zones  de  pas  de  vianants.  Els  embornals  situats  al  límit  del  paviment  de  sauló  seran  amb pou 

sorrer, amb embornal simple o doble. 

Els  embornals,  pous  i  arquetes  es  situaran  sobre  paviment  dur,  per  evitar  el  seu  descalçament 

perimetral. Els pous situats en zona verda de plantació estarà rodejat per un perímetre de formigó de 

30 cm de gruix. 

 

3.2 CÀLCUL DE DRENATGE SUPERFICIAL 

Obtenció de cabals segons el mètode racional 

Per l’obtenció dels cabals de càlcul, ens basem en les corbes IDF segons la sèrie de l’observatori 
Fabra: 

 

Figura 1. Corbes IDF a Barcelona. Observatori Fabra 

 

Figura 2. Valor de les corbes IDF a Barcelona. Observatori Fabra 

 

Com podem observar a la figura 2, per a un període de retorn de 10 anys, la intensitat de pluja d’una 
durada de 5 minuts es correspon amb un valor de 212,40 mm/h.  

 

Aquest  és  el  valor  agafat  per  al  càlcul  dels  cabals  la  nova  xarxa de  col∙lectors.  Per  a  aquest  càlcul 
s’han aplicat mètodes hidrometeorològics, basats en l’aplicació d’una intensitat mitja de precipitació 
a  la  superfície  de  la  conca,  a  través  d’una  estimació  del  seu  escorrentiu,  ja  que  els  temps  de 
concentració són relativament petits. 

 

D’aquesta  manera,  els  cabals  màxims  es  determinaran  aplicant  el  mètode  racional,  segons  la 
instrucció 5.2 I.C. “Drenaje Superficial”, mitjançant la expressió següent: 

 

    Q= C It A  /  K 

on: 

  C: Coeficient d’escorrentiu de la superfície drenada. 

  It: Intensitat mitja de la precipitació en mm/h. 

  A: Àrea de la superfície drenada en metres quadrats. 

K: Coeficient que inclou un increment del 20% del cabal per tal de tenir en compte l’efecte de 
les puntes de precipitació. Es considerarà k=3.000.000. 

Q: Cabal de càlcul en m3/s. 

 

Coeficient d’Escorrentiu 

Segons  el  tipus  de  paviment  de  la  nova  urbanització  s’han  estimat  els  següents  coeficients 
d’escorrentiu:  
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- Paviments urbans (voreres i vials)   C1 = 0,95 

- Paviments de sauló       C2 = 0,75 

- Superfície ajardinada       C3 = 0,40 

- Talussos amb bancals       C4 = 0,20 

Per  a  cada  subconca  s’ha  calculat  el  coeficient  d’escorrentiu  resultant,  segons  la  tipologia  de  les 
superfícies contingudes en aquesta. En els quadres següents es calculen els cabals generats per cada 
subconca, segons el coeficient d’escorrentiu resultant. 

 

CENTRE JUVENIL         

Zona Conca núm. 1 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) coef  Q(m3/seg)

Zones verdes 48,00 212,4 0,2 0,001 

Sauló 47,01 212,4 0,7 0,002 

Paviment dur 141,00 212,4 0,95 0,009 

  
Q total 0,012 

Zona Conca núm. 2 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg)

zones verdes bancals  175,00 212,4 0,2 0,002 

Zones verdes 399,00 212,4 0,4 0,011 

Sauló 344,83 212,4 0,7 0,017 

Paviment dur 98,41 212,4 0,95 0,007 

  
Q total 0,035 

  
QTOTAL 0,048 

QTotal de les dues conques= 48l/sg 

 

4. XARXA DE CLAVEGUERAM 

La xarxa de clavegueram de l’edifici no es objecte del present projecte, ni la construcció de pous ni de 

col∙lectors.  Els  pous  situats  en  la  zona  d’accés  a  l’edifici  s’adaptaran  a  les  rasants  dels  paviments 

exteriors acabats, en el present projecte s’ha previst una partida per aquesta adaptació. 

Les aigües pluvials es recullen en els embornals que s’envien directament a la xarxa de sanejament 

de l’edifici. 

Es  projecta  una  xarxa  de  drenatge  sostenible,  per  aconseguir  que  les  aigües  de  pluja  en  episodis 
normals s’infiltrin al  terreny als pous de graves construïts en  les cunetes del  trasdossat dels murs  i 
murets, es retinguin en la zona deprimida i s’infiltrin als pous de graves al costat dels escossells dels 

arbres. Els pous de graves retindran un volum d’1,10 m3 de pluvials. I la zona deprimida permet una 
lamina d’aigua amb un volum d’uns 8 m3. 

Les característiques dels col∙lectors principals son: 

Pous de registre 

Es  projecten  pous  de  registre  per  l’accessibilitat,  manteniment  i  neteja  del  col∙lector,  distanciats 
entre  ells  50m.  com  a  màxim.  Els  pous  de  registre  tindran  unes  mides  variables  en  funció  de  la 
fondària, entre 70x70 i 1.20x1.20 m. Base de 1,20x1,20 m, construïda in situ amb formigó HA‐25, tal 
com  s’indica  als  plànols  de detalls  reduint  la  dimensió  a  70x70  cm en  la  part  superior  del  pou.  Es 
col∙locaran  graons  de  polipropilè  amb  ànima  d’acer  de  12 mm de  diàmetre  cada  25  cm.  Els  pous  el 
present projecte seran prefabricats de secció quadrada. 

Els pous, sempre que es pugui, és trobaran per sota superfícies pavimentades que permetin l’accés 
de vehicles de neteja. El diàmetre de la tapa de registre serà de 700 mm de pas sense marc aparent. 
Aquestes tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el 
segell d’una empresa certificadora acreditada per l’ENAC o equivalent europeu i homologades. 

 

Embornals 

La densitat d’embornals nous a col∙locar es  regirà  tenint en compte els pendent  i  la  superfície per 
assegurar una correcta captació superficial de les aigües pluvials.  

Els embornals que recullen  les aigües pluvials superficials que es troben en zona de vianants seran 
amb reixa tipus P7 o similar apta per a aquestes zones.  

La reixa embornal a col∙locar serà  la tipus BCN P‐7  i haurà de complir  la norma UNE EN 124 i estar 
certificada per AENOR RP 0023. 

Les connexions d’embornals a col∙lectors es fan amb tubs de diàmetre de 300 mm embolcallats amb 
un dau de  formigó HM‐20 de 12.5  cm de gruix.  La  connexió es  realitzarà a 20  cm per  sobre de  la 
banqueta del  col∙lector.  Entre embornals  les  connexions es  faran amb  tubs  de diàmetre  300,  amb 
una separació entre embornals inferior a 15 metres i un pendent superior al 2%.  

 

5. CRITÈRIS TÈCNICS GENERALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM  

CLAVEGUERES I COL∙LECTORS 

Els  criteris  generals  a  tenir  en  compte  en  la  construcció  i/o  modificació  de  clavegueres  són  els 

següents: 

1.  Les  clavegueres  i  col∙lectors  s’han  de  dimensionar  amb  una  capacitat  màxima  corresponent 

alscabals de pluja de 10 anys de període de retorn. En qualsevol cas, el diàmetre mínim interior de 

tota xarxa de clavegueram de nova construcció ha d’ésser de 500 mm. 
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2. Per evitar erosions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar de manera que la velocitat corresponent 

als cabals de pluja de període de retorn de T=0,5 anys no superi els 6 m/s en clavegueres de formigó, 

i els 10 m/s en clavegueres de material plàstic. En qualsevol cas, el pendent màxim admissible d’una 

claveguera és del 10%. 

3.  La  diferència  de  pendents  entre  la  rasant  del  carrer  i  la  claveguera  es  salvarà  mitjançant  la 

construcció de salts en pous de registre, o de ràpids. 

4. Per evitar sedimentacions a la xarxa, aquesta s'ha de dissenyar amb pendents tals que assegurin 

velocitats  mínimes  de  0,6  m/s  per  als  cabals  mínims  de  projecte  (cabals  d’aigües  residuals).  En 

qualsevol cas, el pendent mínim recomanable d’una claveguera és de l’1%. En aquells casos en què 

per condicions de contorn no es pugui complir aquesta condició, s’estudiaran en detall les solucions 

més adient en cada cas (cubetes lliscants, ...). 

5.  Per  pendents  superiors  al  5% o  inferiors  al  1%,  no  s’admetrà  la  utilització  de  soleres  o  tubs  de 

formigó, havent d’utilitzar altres materials que minimitzin l’erosió o la sedimentació segons el cas. 

6. La corba d'acord en planta entre els  traçats de dues clavegueres que conflueixin ha de ser molt 

suau,  l'angle de  les seves  respectives alineacions ha de ser  inferior als 30 graus sexagesimals en el 

punt d'intersecció (veure detall 12.1). 

11.  En  zones  susceptibles  de  patir  interferències  amb  altres  serveis,  les  canonades  plàstiques  es 

col∙locaran amb embolcallament de formigó HM‐20, amb un recobriment exterior mínim de 10 cm 

ifins  a  20  cm  d’espessor  en  funció  del  diàmetre  del  tub  per  evitar  les  possibles  afeccions  durant 

l’execució d’obres a la via pública (veure detall 7.2). 

12. Les canonades de formigó o de gres es col∙locaran sobre un llit de sorra de gruix mínim 15 cm, i 

embolcallats fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix material granular. 

15. Es descarta la utilització de canonades plàstiques alveolars o de paret estructurada d’espessor de 

paret  interior  inferior  a  6  mm  i  rigidesa  inferior  a  SN4  kN/m2,  per  evitar  possibles  trencaments 

durant  les  operacions  de  neteja  d’aquestes  amb  sistemes  hidropneumàtics.  Els  tubs  per  a 

sanejament  seran  autoportants,  amb  acabat  interior  llis,  i  amb  garantia  d’alta  resistència  als 

impactes, l’abrasió i la corrosió segons normativa vigent. 

16. La profunditat mínima de la xarxa des de la clau de la claveguera fins a la rasant de calçada haurà 

de ser igual o superiors a 1,60 m sota vorera i 1 m sota calçada. En aquells casos en què no es pugui 

complir aquesta condició, caldrà col∙locar una llosa de protecció entre la claveguera i el paviment.  

17. Com a norma general la claveguera haurà de disposar‐se a una cota més profunda que la resta de 

serveis de la ciutat. 

 

 

EXECUCIÓ DELS POUS DE REGISTRE 

Els criteris generals a tenir en compte en la construcció i/o modificació de pous de registre a la ciutat 

són els següents: 

4. En seccions no visitables es situaran pous de registre com a màxim cada 40 m de distància, i en els 

canvis  d’alineació,  canvis  de  secció,  canvis  de  rasant,  unions  de  ramals,  en  les  connexions 

d’embornals amb la claveguera, i en qualsevol altre element singular. 

5. Els pous de registre en clavegueres no visitables seran del tipus “arqueta”, és a dir, el pou arribarà 

fins a la solera, i el col∙lector tindrà continuïtat a l’interior del pou en mitja secció. En aquest cas, els  

pous de registre seran de les dimensions següents: 

‐ Si  la solera o part  inferior de  la claveguera està a una profunditat  inferior o  igual a 1 m,  la secció 

interior del pou de registre serà de 70x70 cm . 

‐ Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 1 m i inferior o igual a 

2,5 m,  la  secció  interior  del  pou de  registre  serà  de  120x120  cm,  amb un  forat  lliure  a  la  llosa  de 

70x70 cm per a recolzament de la tapa. 

‐ Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat superior a 2,5 m, la secció interior 

del pou de registre serà de 120x120 cm en la part inferior del pou amb una alçada lliure de 1,80 m, i 

reducció a secció quadrada de 70x70 cm fins a la superfície. 

‐Si la solera o part inferior de la claveguera està a una profunditat igual o superior als 8 m, s’hauran 

de  construir,  per millorar  la  seguretat en  l’accés al pou,  amb un  replà  intermig,  en  trams d’alçada 

màxima de 4 m.  

6. Els pous de registre no provocaran discontinuïtat en la cubeta, en el cas de seccions visitables, i en 

el cas de seccions  tubulars s’executarà amb el  tub passant  i en cap cas amb coincidència amb una 

junta elàstica d’estanqueïtat del tubular. 

7. Els pous de registre podran ser de formigó (in situ o prefabricats), d’obra de fàbrica (maó massís o 

de tres forats), o de materials plàstics. La paret dels pous de registre ha de tenir un gruix mínim de 20 

cm. En els casos en què aquesta sigui inferior, caldrà executar un embolcall de formigó. 

8. Els pous de registre del clavegueram i drenatge es trobaran sempre sota superfícies pavimentades 

que permetin  l’accés de vehicles de neteja  fins a  la seva vertical. Quan estiguin situats en calçada, 

hauran de quedar centrats en el carril de circulació. S’intentarà així mateix evitar col∙locar pous de 

registre en carrils d’aparcament. 

9. En els pous de registre d’accés a cambres de la xarxa de clavegueram de dimensions superiors a 

70x70 cm i alçada superior a 4 m, hauran de col∙locar‐se guarda‐cossos de seguretat per evitar riscos 

de caiguda en alçada. 
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10.  Els  graons  per  a  pous  de  registre  seran  de  polipropilè  amb  ànima  d’acer  col∙locats  a  una  

equidistància de 35 cm des de  la cota superior de  la  tapa de registre, alineats verticalment  i sense 

discontinuïtat fins a la base del pou (veure detall 1.2.1). Hauran de complir la norma UNE EN 13101. 

11.  En  projectes  d’urbanització  en  què  la  cota  final  del  paviment  variï  respecte  l’actual,  caldrà 

recréixer  els  pous de  registre  existents per  tal  que  la  tapa del  pou quedi  a  la mateixa  cota que el 

paviment futur. 

 

 TAPES PER A POUS DE REGISTRE 

Les tapes per a pous de registre hauran de complir: 

1.Es  col∙locaran  tapes  de  70  cm  de  cota  de  pas  en  pous  de  registre  de  dimensions  70x70  cm. 

Aquestes tapes hauran d’acreditar el compliment de la norma UNE EN124, i estar marcades amb el 

segell d’una empresa certificadora acreditada per la ENAC o equivalent europeu. 

2. Com a norma general es col∙locaran tapes amb marc no aparent (veure detall 1.1.1). S’acceptaran 

tapes amb marc aparent en voreres per facilitar la col∙locació de les peces rectangulars del paviment 

(veure detall 1.1.2). 

3. Les tapes de registre no han de disposar en general de cap dispositiu de bloqueig a l’obertura. En 

casos  particulars  es  poden  requerir  tapesestanques  (per  pressió  de  l’aigua  d’1  bar  en  pressió  o 

depressió,  o  per  evitar  les  olors,  o  per  evitar  gasos,  etc.),  amb  dispositius  d’enclavament.  El  tipus 

d’enclavament dependrà de cada situació específica, essent el sistema de cargols el més utilitzat 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present annex descriu la xarxa d’enllumenat públic proposada en el “Projecte executiu de l’entorn 
del centre Juvenil de Montornès del Vallès” situat a l’Avinguda d’Icària n. 7. Aquesta xarxa il∙luminarà 
l’àmbit  de  projecte  considerat  espai  públic.  Els  espais  lliures  situats  a  la  part  posterior  del  Centre 
Juvenil i l’espai compartit amb el Centre Cultural Andalús estaran tancats i el seu enllumenat estarà 
connectat i comandat des de cadascun dels equipaments, i no es objecte del present projecte. 
 
Com a criteri de disseny per aquest projecte, la il∙luminació per l’àmbit d’actuació es farà amb fanals 
formats per: 
 

 Lluminària TANGO DE CARANDINI situada sobre columna troncocònica de 8 m d’alçada amb 
els focus situats entre 6‐7,50 m d’alçada. Tots els focus s’han calculat de la mateixa potència 
34W,  de tecnologia Led de 3000 ºK. Amb drivers per programació i regulació d’intensitat. 

 Balises model Stick de Platek, per enllumenat mínim de les escales situades en el talús. 
 

L’àmbit de projecte al tenir consideració de parc, s’ha calculat per aconseguir un nivell lumínic entre 5 
i 15 lux en la zona d’esplanada. 
 
 
2. ENLLUMENAT ESTAT ACTUAL DE LÍNIES I QUADRES 
 

 
Enllumenat existent en els carrers perimetrals al Centre Juvenil 

 
 

Actualment els carrers perimetrals estan il∙luminats per bàculs d’enllumenat vial amb lluminàries de 
vapor  de mercuri.  Segons  informació  facilitada per  l’Ajuntament  està  prevista  la  substitució de  les 
lluminàries existents per noves lluminàries de tecnologia Led, sense termini d’execució.  

El quadre d’enllumenat més proper al centre juvenil es el número 27, situat al costat de la masia del 
Molí. Es realitzarà la nova instal∙lació d’enllumenat de l’espai públic a l’entorn del Centre Juvenil, amb 
connexió directa a aquestl quadre existent. 

  

3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ PROPOSADA 

El  nou  enllumenat  dels  espais  del  projecte,  es  realitzarà  amb  instal∙lació  de  2  columnes  de  8  m. 
d’alçada, amb dos  focus en cadascuna, que  il∙luminaran  les zones d’esplanada on es realitzaran  les 
activitats dels joves.  

Els nous fanals es connectaran de manera provisional al quadre elèctric de l’edifici, on s’ubicaran les 
proteccions  pròpies  i  un  rellotge  temporitzador.  En  el  moment  en  que  es  realitzi  en  canvi 
d’enllumenat  dels  carrers  perimetrals,  aquest  fanals  passaran  a  la  xarxa  pública  d’enllumenat, 
(l’Ajuntament te previst modificar la xarxa d’enllumenat properament) 

Es  construirà  l’obra  civil  d’arquetes  i  tubs  per  pas  d’instal∙lacions,  amb    2  tubs  corrugats  sota 
paviment de  formigó des de  l’arqueta  situada al  límit de  l’edifici directament al quadre elèctric de 
l’edifici, i un segon tub corrugat per la instal∙lació futura de quadre de festes connectat a l’edifici. 

S’executarà l’obra civil necessària per connectar els fanals a les arquetes situades en el paviment dur, 
des  de  l’arqueta  nord  i  es  col∙locaran  dos  tubs  de Ø 90 mm  fins  al  parterre  i  la  vorera  per  futura 
connexió al  fanal d’enllumenat públic  situat a  la vorera del Carrer del Molí.      Els  fanals disposaran 
d’un sensor de presència per estalvi energètic  en les hores que no s’utilitzen aquests espais. 

Està  prevista  la  instal∙lació  d’un  armari  de  festes  amb endolls,  situat  al  costat  SE  de  l’edifici  on  es 
col∙locarà l’escenari per actuacions. El present projecte executarà l’obra civil d’arquetes i tubulars per 
la posterior instal∙lació de l’armari per part de l’Ajuntament.  

Els  focus  instal∙lats  disposaran  d’un  interruptor  autònom  situat  en  el  quadre  de  control  on 
s’instal∙larà un rellotge astronòmic per  la seva programació, i poder‐lo apagar o regular quan hi hagi 
actuacions que disposin d’enllumenat propi. 
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4. ENLLUMENAT PROJECTAT 
 
4.1 Selecció de la distribució del l'enllumenat 

A la hora de seleccionar els nivells d'enllumenat, s'han considerat les característiques singulars del trams 
objecte d'estudi i la funció per la qual s'habilita aquest espai. 

S'adjunten com a apèndix al present annex els estudis lumínics amb la descripció de cada llumenera. 

Els valors llindar dels paràmetres de disseny corresponen a l'indicat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
de Montornès, tenint en compte que es pot considerar el nivell lumínic per zones de Parcs i Jardins. En 
particular pel present projecte els paràmetres de disseny són els següents: 

 

Parcs i Jardins 
 

Zona tipus  Luminància min E (lux)  Luminància max. E (lux)  Uniformitat (Emin/Em) 

Parcs i jardins, zones 
d’estada 

5  15  0.4 

  
 
4.2 Llumeneres  

Per  l'elecció  de  les  llumeneres  s'ha  hagut  de  considerar  la  seva  ubicació,  i  s'haurà  de  respectar  cert 
caràcter ornamental, adequada al projecte, així com requeriments d'enllumenat, sacrificant la pèrdua de 
certs factors en benefici d'altres més importants. 

 Alt rendiment lumínic (Un alt tant per cent de flux proporcionat per la làmpada és reflectit a la 
calçada) 

 Bona corba fotomètrica (flux repartit adequadament) 

 Bon control d’enlluernament. 

 Característiques mecàniques i elèctriques que asseguren una vida mitja alta de la instal∙lació. 

 Considerar possible el vandalisme.  

 

4.3 Làmpades 

Per l'elecció de la làmpada s'ha considerat les següents característiques:  

 Que amb la potència escollida s'aproximi a alts nivells lumínics amb alta eficàcia. 

 Que el flux lluminós capaç de generar es reparteixi utilitzant la llumenera adequada. 

4.4 Columnes  

Disposaran d'una finestra i porta per l'accés a les bornes de connexió i als fusibles. 

La  portella  de  registre  de  les  columnes  quedarà  a  una  alçada  mínima  sobre  el  rasant  de  300mm 
(aproximadament 550m des de la part inferior de la placa base). 

Els  suports  incorporaran  un  tractament  específic  anticorrosiu  i  tractament  per  protecció  contra 
enganxines i contra graffitis fins a una alçada de 3m, incloent el tractament de la base, consistent en: 

‐ Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

‐  Aplicació  de  dues  capes  pel  tractament  conjunt  antiadherència  i  antigrafiti;  una  capa  principal més 
enduridor,  tipus  SL100  de  HLG  SYSTEM    o  equivalent,  i  una  altra  d’acabat  transparent  o  amb  color, 
bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent. 

Els  suports  tindran  els  tractaments  anticorrosius  que  el  fabricant  consideri  necessaris  per  evitar  la 
corrosió  de  la  base  per  garantir  les  columnes  d'acer  galvanitzat  durant  20  anys  per  les  condicions 
d'instal∙lació i ubicació previstes al projecte. 

Cada punt de llum disposarà d’una Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 
0.5 m2, de 3 mm de gruix i soterrada enllaçada amb cable de coure nu de 35 mm2. 

 

5. OBRA CIVIL  

A continuació es defineixen les característiques dels diferents apartats que consta l'obra civil. 

5.1 Rases 

Les rases per acollir els tubs seran d'amplada i de fondària variable en funció del tram i el número de tubs. 
Comprendran l'excavació, estesa de sorra, col∙locació dels tubs portadors dels conductors, protecció del 
mateix  amb  sorra,  extensió  de  la  cinta  plàstica  senyalitzadora,  conductor  de  coure  nu,  més  la 
compactació i el reblert de terreny. 

La canalització sota paviments de sauló i en el talús es realitzarà amb prisma de formigó amb instal∙lació 
de  2  tubs  de  90 mm de  diàmetre.  La  canalització  en  creuament  de  vials  es  realitzarà  amb prisma de 
formigó amb instal∙lació de 4 tubs de 110 mm de diàmetre. Les arquetes sempre que sigui possible es 
situaran en zones de paviment dur, evitant les zones de sauló per evitar que es descalci el perímetre.  A 
peu de fanal no es construiran arquetes, les connexions es faran directament en cada fanal. 

Instal∙lació Amplada (cm)  Fondària (cm) 

1 tub 40  60 

2 tubs 40  60 

4 tubs 40  75 

4 tubs calçada 50  95 
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5.2 Pericons 

Seran de formigó, amb tapa i marc de fosa. Hi haurà pericons de dues dimensions, unes amb dimensions 
de 0,4x0,4x0,45 m situats en els canvis de sentit de canalització i a peu de llumeneres que ho necessitin, i 
uns altres de 0,6x0,6x0,7 m de grandària situats en creuaments de calçada.  

 
5.2.1 Les tapes dels pericons compleixen les següents prescripcions: 

40X40‐EP  
‐ Tapa de 40 cm x 40 cm de Enllumenat Públic amb tancament. 
‐ Material: 
‐ Tapa: Fosa dúctil EN‐GJS‐500‐7 segons EN‐1563. 
‐ Tapa: Pintat negre asfàltic. 
‐ Norma: UNE EN‐124. 
‐ Classe: B‐125. 
‐ Certificat per AENOR. 
‐ La tapa és extraïble, amb una obertura de 90º i amb un màxim de 120 º disposa d'un dispositiu 

anti tancament de bloqueig de seguretat a un angle de ‐> a 90 º. 
‐ Esforç d'aixecament entorn als 15 Kg. 
‐ Desbloqueig i obertura amb clau homologada. La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació 

una vegada bloquejada la tapa. 
‐ Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de detall. 

 
60X60‐EP ( o similar) 

‐ Tapa de 60 cm x 60 cm de Enllumenat Públic amb tancament. 
‐ Material: 
‐ Tapa: Fosa dúctil EN‐GJS‐500‐7 segons EN‐1563. 
‐ Tapa: Pintat negre asfàltic. 
‐ Norma: UNE EN‐124. 
‐ Classe: B‐125. 
‐ Certificat per AENOR. 
‐ La tapa és extraïble, amb una obertura de 90º i amb un màxim de 120 º disposa d'un dispositiu 

anti tancament de bloqueig de seguretat a un angle de ‐> a 90 º. 
‐ Esforç d'aixecament entorn als 15 Kg. 
‐ Desbloqueig i obertura amb clau homologada. La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació 

una vegada bloquejada la tapa. 
‐ Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de detall. 

 
 

 

5.2.2 Marc dels pericons 

40X40‐EP 
Marc de 40 cm x 40 cm de Enllumenat Públic amb tancament. 

‐ Marc: Acer Galvanitzat. 
‐ Acabat Marc: Acer galvanitzat en calent segons ISO 630. 
‐ Norma: UNE EN‐124. 
‐ Classe: B‐125. 
‐ Certificat per AENOR. 

 
60X60‐EP 
Marc de 60 cm x 60 cm de Enllumenat Públic amb tancament. 

‐ Marc: Acer Galvanitzat. 
‐ Acabat Marc: Acer galvanitzat en calent segons ISO 630. 
‐ Norma: UNE EN‐124. 
‐ Classe: B‐125. 
‐ Certificat per AENOR. 

 
Per facilitar l'estesa dels cables, en els trams rectes també s'instal∙laran pericons intermedis, amb registre, 
com a màxim cada 40 m. Aquesta distancia podrà variar‐se de forma raonable, en funció de derivacions, 
creuaments o altres condicionants varis. 

Tots ells tindran uns forats pel correcte filtrat de les aigües. 

 

5.3 Canalitzacions  

Aquesta instal∙lació elèctrica es realitzarà segons la modalitat de xarxes subterrànies. 

La canalització consisteix en tub de PEAD corrugat de diàmetre 90mm. en voreres i de diàmetre 110mm. 
en  creuaments  de  calçada,  d'acord  amb  la  ITC‐21,  soterrat  a  una  profunditat  tal  que  els  conductors 
elèctrics es distanciïn un mínim de 40 cm per sota de la superfície. 

Es  col∙locarà una  cinta de  senyalització que adverteixi de  l'existència de cables   d'enllumenat exterior, 
situada a una distancia mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25m per sobre el tub. 

En la present instal∙lació existeix un creuaments de calçada. En els creuaments de calçades, la canalització 
a més d'entubada, anirà formigonada i s'instal∙larà com a mínim un tub de reserva. El cable serà armat del 
tipus RFV 0,6/1 KV de 4 conductors. La secció mínima en els conductors elèctrics serà de 10 mm2. En 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 10 mm2, la secció del 
neutre serà conforme a la taula 1 de la ITC‐BT‐07.  



 

                                                         PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS                                 ANNEX  5 ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA                                                                                                                                                                                                       5    
COL∙LEGIADA NÚM 28044‐5                          
       

       

 
 

De la mateixa manera i d'acord la ITC‐BT 07 citada anteriorment, no s'instal∙larà més d'un circuit per tub. 

A  l'entrada en els  pericons,  els  tubs hauran de quedar degudament  segellats en els  seus extrems per 
evitar infiltracions. 

Les  connexions  i  derivacions  s'hauran  de  realitzar  en  caixes  de  bornes  adequades,  situades  dins  dels 
suports  de  les  llumeneres,  i  a  una  alçada  mínima  de  0,3  m  sobre  el  nivell  del  terra  o  en  un  pericó 
registrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l'aïllament i l'estanquitat del conductor. 

 

5.4 Bases de fonamentació de fanals  

Pels fanals de 8 m d’alçada, les bases seran de formigó de 80x80x80 cm, les característiques dels quals 
compliran els requisits legals i aniran previstos dels corresponents colzes plàstics per la sortida i entrada 
de conductors. 

Els daus de fonamentació estaran situats de manera que la part superior de les cartel∙les de les columnes 
quedin per sota del sauló, 15  cm sota la rasant definitiva. 

Les fixacions seran adequadament arriostrades, la seva longitud i diàmetre serà l'adequat per cada cas.  
es  dimensions  seran  les  adequades  per  cada  tipus  de  suports  i  les  recomanades  pels  fabricants  del 
mateixos. 

 

6.  CONSIDERACIONS  D’EXECUCIÓ  DE  L’OBRA,  MANTENIMENT  I  RECEPCIÓ  DE  LA  INSTAL∙LACIÓ 
D'ENLLUMENAT 

6.1 Consideracions durant l’execució de l’obra i manteniment  

Abans de realitzar l’afectació a qualsevol element o bàcul d’enllumenat i/o retirada de quadres elèctrics, 
caldrà  contactar  amb  el  Departament  d’Enllumenat  de  l’Ajuntament  per  tal  de  tractar  el  procés 
d’afectació dels punts de llum i xarxa d’enllumenat. 
Durant el termini d’obra, no caldrà realitzar enllumenat provisional si la zona d’obra queda tancada. En 
cas que les obres es realitzin una vegada entri en funcionament el Centre Juvenil, s’instal∙larà enllumenat 
provisional on es consideri necessari.  

 
6.2 Consideracions per a la recepció de la instal∙lació d'enllumenat  

A continuació es detallen les consideracions per a la recepció de la instal∙lació d'enllumenat després de 
l'obra 
 
A) Plànol final d'obra de la instal∙lació 

Es realitzarà el plànol “As built”,  amb tots els detalls de la instal∙lació, les característiques tècniques 
dels materials instal∙lats (Models, potencies, materials, homologacions, etc) 

 
B) Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal∙lació: 

 Projecte/Memòria  de  legalització  visat  (Esquema  unifilar,  càlcul  de  caiguda  de  tensió  línies, 
característiques  tècniques  dels  materials  instal∙lats,  fitxa  de  llumeneres  Led  omplerta  pels 
fabricants, homologaclons, estudi luminic, etc,). 

 Certificat d'instal∙lació elèctrica segellat per OC. 

 Declaració responsable tramitada, amb acusament de rebut. 

 Acta favorable de I'OC (independentment de la potència). 

 Certificat de final d'obra (quan és projecte). 

 Certificat de garantia de la instal∙lació (1 any de garantia). 

 Donar d'alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat. Caldrà garantir la comunicació de 
l’armari preferiblement mitjançant Fibra Óptica: 

 
Serà necessari aportar la legalització dels punts de llum i passar la verificació del mantenidor abans de 
sol∙licitar la connexió a l'enllumenat existent. 

C)  Certificats a subministrar en la recepció del material del producte instal∙lat: 

1. Certificats de les Lluminàries 

• Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminàries instal∙lades. 
•  Certificats  i  Assajos  que  acreditin  el  compliment  de  la  normativa  europea  del  producte  emes  pel 
laboratori acreditat per ENAC. 
• Assaig Específic del IP de les lluminàries. 
• Assaig Específic del IK de les lluminàries. 
• Fitxa de Producte Tipus de les lluminàries. 
• Certificat de garantia de les lluminàries de 5 anys~ 
• Croquis d'instal∙lació i de disposició deis elements de la lluminària segons Assajos Certificat. 
 
2. Certificats de les Columnes 

• Certificat de garantia de les columnes d'acer galvanitzat de 20 anys, indican les condicions d'instal∙lació i 
ubicació previstes al projecte,  tenint en compte els tractaments que el fabricant consideri necessaris per 
evitar la corrosió a la base. 

• Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva. 
• Certificat de l'origen de la xapa d'acer del lot de columnes. Ha de contenir la següent informació: 

 Composició química de la xapa 

 Denominació segons AISI‐SAE i normes UNE 
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 Espessor de la xapa utilitzada per la fabricació del bàcul 
 

 Certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma UNE EN ISO 1461:2009 
on ha de constar el mètode preparació del galvanitzat. 

 Certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 1 O anys contra la corrosió 

 Etiquetatge de les Columnes. 

 Plànol del fabricant on consti la referencia ‐el grossor la qualitat de l'acer i denominació. 
 

3. Certificats del Formigó i Morter Utilitzat 

4. Certificats de les pintures i Tractaments de protecció 

• Certificat d'aplicació de la pintura antigrafitis‐antienganxines. 
• Certificat del tractament de protecció de les columnes que hagi executat el fabricant de la columna. 
•  Certificat  de  les  especificacions  i  procediment  d'aplicació  de  la  pintura  d'acabat  (si  les  columnes  es 
subministren pintades). 
 
D. Requeriments del Reglament d’Eficiència Energètica (RD 1890/2008): 

 Càlcul d’Eficiència Energètica de la instal∙lació i Qualificació. 
 
E. Fer mesures de potencia i de cosinus de fi. 
Mesurar  la potencia  i el cosinus de fi “in situ” per a cada tipologia de lluminària, abans i després de la 
regulació. 
 
F. Fer mesures de l'aïllament de les Línies. 
 
G. Preveure el següent control de la Qualitat Lumínica (amb i sense regulació), a fer 
per la Direcció d'obra: 

 Mesures  Lumíniques  Manual  de  la  Vorera  o  zones  on  el  tècnics  indiqui  (zones  d'estada  més 
permanents com zones de jocs, petanques, etc.) 

 Mesures Lumíniques al llarg de tota la calçada a petició del tècnic. 
 

H. Control de qualitat dels elements estructurals (les columnes) 
Preveure el  següent control de qualitat dels elements estructurals  (les columnes), a  fer per  la Direcció 
d'obra. 

 Controls In situ: 1 de cada 6 columnes. 

 Per analitzar l'espessor de xapa i de galvanitzat fer 50 mesures i observar la desviació. 

  Espessor de la xapa de la columna 

  Espessor del galvanitzat ‐‐7 Mesurador d’inducció magnètica. 

  Porositat del Galvanitzat ‐‐7 Assaig indicat en el Plec de condicions d'aplicació de la dissolució 
de Ferrocianur. 

 Determinació de  la qualitat de  la protecció anticorrosiva. Assaig de Polarització →  identificar  la 
velocitat de corrosió i en relació amb l'espessor del galvanitzat fer una Estimació de la Vida Útil   
→  Potenciostat / Galvanostat. Corbes Tafel. 

 La corba del blanc haurà de ser d'acer amb les especificacions de la columna. 
7. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA  

Es descriuen a continuació els diferents elements que formen part de la xarxa d'alimentació. 

La  instal∙lació  projectada  s'alimenta  en  baixa  tensió  a  partir  del  quadre  d'intempèrie  de  distribució 
existent 27, situat al costat de la Masia del Molí.   

 

7.1 Cables 

El  tipus  de  conductor  utilitzat  serà  de  RV‐K  0,6/1  KV  de  Cu  en  tots  els  trams  soterrats,  i  les  seccions 
correspondran a l’especificat als càlculs elèctrics adjuntats.  

Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marró, negre o gris per les fases, blau clar 
pel conductor neutre i groc‐verd pel de protecció. 

 

7.2 Potència Instal∙lada  

La potència instal∙lada total és de 175W per a les línies de columnes i 51 W per a la línia de balises. 

QUADRE COMANDAMENT 27 (existent) 

L’increment de  potència instal∙lada d'aquest quadre serà de 0.226 kW. 

Tenint en compte que l’increment de potència és de 540W no s’estima necessària l’ampliació de potència 
del mateix. 

 

7.3 Xarxa de distribució 

Es realitzarà la distribució als diferents circuits segons s'indica en taula de càlculs elèctrics i als plànols de 
planta i d’esquemes. 

 

7.4 Instal∙lació elèctrica de les llumeneres 

Al regleter es connectarà les fases i neutre de cable que arriba fins al bàcul i se'n va a la següent sense tall, 
per tant el corrent elèctric passarà a través de totes tots els regleters del circuit.  
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En el regleter es connecta un cable bipolar que va fins la làmpada, passant abans pel fusible, entre la fase 
corresponent  i  el  neutre.  La  fase  s'escollirà  alternativament  en  cada  una  de  les  llumeneres  amb  la  fi 
d'equilibrar el sistema trifàsic. 

Les columnes metàl∙liques disposaran d'una obertura d'accés per la manipulació dels seus elements de 
protecció, a una altura mínima des del terra de 0,30m, i dotada d'una porta de tancament, amb grau de 
protecció  IP44  segons UNE  20.324  (EN  60529)  i  IK10  segons UNE‐EN  50.102.  La  porta  es  podrà  obrir 
mitjançant l'ús d'útils especials i disposarà d'uns bornes de terra quan sigui metàl∙lica. 

 

Els  suports de  les  llumeneres d'enllumenat exterior,  s'ajustarà a  la normativa vigent  (en el  cas de que 
siguin d'acer deuran complir el RD 2642/ 85, RD 401/ 89 i OM de 16/ 5/ 89).  

La instal∙lació de elèctrica dels mateixos deurà respectar com a mínim els següents aspectes: 

1. El  tipus  de  conductor  utilitzat  serà  de  RVFV  0,6/1  KV  de  Cu  en  tots  els  trams  soterrats,  i  les 
seccions correspondran a l’especificat  als càlculs elèctrics adjuntats, amb una secció mínima de 
10mm2. 

2. En  els  punts  d'entrada  dels  cables  a  l'interior  dels  suports,  els  cables  tindran  una  protecció 
suplementària  de  material  aïllant  mitjançant  la  prolongació  del  tub  o  altre  sistema  que  ho 
garanteixi. 

3. La connexió als terminals, es realitzarà de forma que no s'apliqui sobre els conductors cap esforç 
de  tracció.  Per  les  connexions  dels  conductors  de  la  xarxa  amb  els  del  suport,  es  farà  servir 
elements de protecció necessari pel punt de llum. 

Els equips elèctrics de les llumeneres utilitzades en aquesta instal∙lació seran d'alt factor de potència, amb 
compensació  capacitiva  de  valor  adient  per  la  serva  potència.    Per  cada  llumenera  es  compensarà  el 
factor de potència propi de les reactàncies per un valor inferior a 0,9. 

Quan les llumeneres siguin de Classe I, deuran d'estar connectades a posta a terra del suport, mitjançant 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/ 750V amb recobriment de color verd‐groc i secció mínima 
de 2,5mm2 en coure.   

 

7.5 Protecció de la Instal∙lació 

La  protecció  de  la  instal∙lació  elèctrica,  contra  sobreintensitats  i  curtcircuits,  es  realitzarà  mitjançant 
interruptors  automàtics  magneto‐tèrmics,  de  corrent  nominal  adient  pel  corrent  màxim  suportat,  en 
funció de la secció, pels conductors en la línia a protegir. 

Tots aquests interruptors magneto‐tèrmics s'instal∙len en el quadre elèctric general de la instal∙lació. 

Per  la  connexió  dels  conductors,  en  cada  punt  de  llum,  existirà  una  caixa  amb  bases  porta  fusibles  i 
fusibles que protegiran la instal∙lació interior de cada una de les columnes. 

En el nostre cas, al  tractar‐se d’un quadre d’enllumenat existent es revisarà  la correcta protecció de la 
instal∙lació. 

 

7.6 Protecció contra contactes indirectes 

Disposarà d'un interruptor automàtic general tetrapolar amb protecció tèrmica i magnètica regulable en 
temps i intensitat de15kA de poder de tall, contactors de 4 pols i 40A, interruptors diferencials de IV  

 

40A 0,3A de sensibilitat    i  interruptors magneto‐tèrmics de 10A  i 10kA de poder de tall. Regulació del 
nivell lluminós.  

En el nostre cas, al  tractar‐se d’un quadre d’enllumenat existent es revisarà  la correcta protecció de la 
instal∙lació. 

 

7.7 Instal∙lació de xarxa de terra 

La Instrucció ITC‐BT 009, del present Reglament exigeix que les columnes i altres suports accessibles per 
les  persones,  d'una  manera  normal,  que  suportin  lluminàries  d'una  instal∙lació  d'enllumenat  públic, 
estiguin  units  a  la  xarxa  general  de  presa  de  terra  si  són  metàl∙lics.  Les  preses  de  posada  a  terra 
s'estableixen amb objecte, de limitar al mínim la tensió que pel que fa a terra puguin presentar les masses 
metàl∙liques de la instal∙lació elèctrica i assegurar, a més, l'actuació de les proteccions. La presa general 
de posada a terra de la instal∙lació es realitzarà mitjançant plaques destinades a tal efecte,  unides entre si 
mitjançant  cable  de  coure  nu  de  35  mm²  de  secció  nominal.  S'aconsella  instal∙lar  com  a  mínim  un 
elèctrode de posada a terra cada 5 suports i sempre en el primer i últim. El valor numèric de la resistència 
global a terra d'aquesta presa general no serà en cap cas superior a 30 ohms segons indica la ITC‐BT‐09. 
Aquesta xarxa general de posada a terra estarà connectada al quadre elèctric general de la instal∙lació, 
des del qual es repartirà fins als receptors. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes 
seran: 

‐ Nus, de coure, de 35 mm 2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, en aquest cas 
aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentació, en la rasa directament sobre la terra. 

‐ Aïllats, mitjançant  cables de  tensió assignada 450/ 750V, amb  recobriment de color verd‐ groc, amb 
conductors  de  coure,  de  secció  mínima  16  mm  2  per  a  xarxes  subterrànies,  i  d'igual  secció  que  els 
conductors de fase per a les xarxes posades, en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions dels 
cables d'alimentació El conductor de protecció que uneix de cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa 
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de terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/ 750 V, amb recobriment de color verd‐ 
groc, i secció mínima de 16 mm2 de coure.  

Totes  les  connexions  dels  circuits  de  terra,  es  realitzaran  mitjançant  terminals,  grapes,  soldadura  o 
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió. 

 
 
 
8. CÀLCUL LUMÍNIC 
 

 
 
 
 
9. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 

Instal∙lacions d’electricitat 

 Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión  (REBT).  Instrucciones  Técnicas  Complementarias. 
RD842/2002 (BOE 18/09/02) 

 Fecsa‐Endesa  Normes  Tècniques  particulars  relatives  a  les  instal∙lacions  de  xarxa  i  a  les 
instal∙lacions d’enllaç. Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 Procediment  administratiu  per  a  l’aplicació  del  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió.  D. 
363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

 Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió. Instrucció 
7/2003, de 9 de setembre 

 Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 
9/2004, de 10 de maig 

 Certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies  reglamentàries  d’obres  i  construccions  a  línies 
elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación. RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

 Normas  sobre  ventilación    y  acceso  de  ciertos  centros  de  transformación.  Resolució  19/6/84 
(BOE: 26/6/84) 

 Actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 

 Instal∙lacions d’il∙luminació 

 Prescripcions 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  desenvolupa  la  Llei  6/2001,  segons  Decret 
82/2005 de 3 de maig. 

 Recomanacions  CIE,  recollides  a  la  “Guía  Técnica  de  Eficiencia  Energética  en  Iluminación, 
Alumbrado Público” i la “Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Extrerior 
para  la Protección del Medio Ambiente mediante  la mejora de la Eficiencia Energética”, en tot 
allò  que  no  contradigui  el  Reglament  del  primer  punt.
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Àmbit estudi / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:370

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L033 
Tango floodlighting luminaire (1.000) 

3268 3268 34.0

Total: 13072 Total: 13072 136.0
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Àmbit estudi / Lista de luminarias

4 Pieza C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L033 Tango 
floodlighting luminaire
N° de artículo: TNG.GEN2.A.H.L033
Flujo luminoso (Luminaria): 3268 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3268 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 27  69  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 3000LM - 3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Àmbit estudi / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 370

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L033 Tango 
floodlighting luminaire

www.carandini.com Página 5

A.P. MONTORNÉS
CAR2019-361 A.P. MONTORNÉS_V3 31.07.2019

C&G CARANDINI, S.A.

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Ivan Utrilla
Teléfono

Fax
e-Mail ivanutrilla@carandini.com

Àmbit estudi / Luminarias (lista de coordenadas)

C&G CARANDINI S.A. and HOLOPHANE EUROPE LIMITED TNG.GEN2.A.H.L033 Tango 
floodlighting luminaire
3268 lm, 34.0 W, 1 x 1 x LED 3000LM - 3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 58.921 48.880 7.500 10.0 0.0 100.4
2 59.277 48.488 7.000 10.0 0.0 180.0
3 59.464 31.408 7.500 10.0 0.0 -25.0
4 58.918 30.960 7.000 10.0 0.0 90.0
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Àmbit estudi / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 417

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Zona 1 perpendicular 10 x 8 13 6.32 18 0.471 0.352
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Àmbit estudi / Rendering (procesado) en 3D
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Àmbit estudi / Rendering (procesado) de colores falsos
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Àmbit estudi / Zona 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 163
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(51.377 m, 49.241 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.32 18 0.471 0.352
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Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por Ivan Utrilla
Teléfono

Fax
e-Mail ivanutrilla@carandini.com

Àmbit estudi / Zona 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 163
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(51.377 m, 49.241 m, 0.000 m) 

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 6.32 18 0.471 0.352
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APÈNDIX 2: EFICIENCIA ENERGÈTICA 



                                                                                         de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.

PLAÇA
MONTORNÉS

GEOMETRÍA AREA DE CALCULO

Acera A Acera B Calzada …… Otros TOTAL
Ancho:  0
Largo: 0

Superficie total 290

REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS

ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO

Clasificación Vía: Tipo:
Parámetros lumínicos: L med = cd/m E med =

E med = lux

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

Luminaria TNG.L033.A  de CARANDINI Lámpara LED 34 W  

Eficacia lámpara 96,12 lm/W

Consumo lámpara+equipo 34 W

Factor de mantenimiento 0,85

RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO

Parámetros lumínicos: L med = cd/m2
E med = lux (para el total de la sección de cálculo)

RESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008

   eficiencia energetica instalación 27,72 SI
 Valor límite                            > 6,90  

Clasificación energética A
 Rendimiento luminaria 90%

Factor utilización 0,34

 

C & G CARANDINI S.A.

10

La instalación cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para 
ALUMBRADO VÍAL 

13
-

FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOTÉCNICO

NOMBRE DE LA INSTALACION:

UBICACIÓN:

-  
 CE4    

                                   REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
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APÈNDIX 3: FITXES DE LES LLUMINÀRIES 



 

TNG TANGO GEN2 

FIC
HA

 T
ÉC

NI
CA

 
 

 
               

 

 La Serie Tango es una de las luminarias fabricadas y diseñadas por 
Carandini para entornos urbanos. Gracias a su diseño funcional y a 
las diferentes versiones y accesorios de que dispone, esta versión 
LED de la Serie TANGO se ha integrado perfectamente en alumbrados 
de fachadas, monumentos, rotondas, intersecciones y áreas 
exteriores. 
 
La solución LED utiliza la última generación de LEDs de alto 
rendimiento y eficiencia desarrollado como una solución modular 
universal que se puede integrar en nuestras luminarias. Con la 
adopción de este principio universal Carandini es capaz de ofrecer 
una solución que aborda la importancia de rendimiento óptico, la 
uniformidad y la eficiencia energética. 
 TNG.A.H. 

 
 

 
 

 
Características 

 
Aplicaciones 
 

 Estética integradora en cualquier espacio 
urbano. 

 Tecnología LED de última generación. 
 Alto rendimiento lumínico con un 

consumo reducido. 
 Flexibilidad en el montaje. 
 Robustez: IP65 + IK10. 
 Vida útil L80B10 100.000H a Ta de 25ºC. 

  
 

 Iluminación directa e indirecta en áreas Comerciales. 
 Fachadas, monumentos, acentuación. 
 Plazas 
 Paseos 
 Vestíbulos de estaciones de metro y ferrocarril. 

 

 
 

 

Fotometrías 
 
Dispone de las 2 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo de luminaria, 
permite adaptarse a todas las necesidades. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TNG.A 
A-Distribución Asimétrica  

TNG.DS 
DS -Distribución Simétrica  

 

Características técnicas 
 
Materiales  Armadura: De fundición inyectada de aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) bajo contenido 

en cobre <0,1%. 
 Entrada: Entrada mediante prensaestopas metálico M20 por la parte inferior de la 

armadura. 
 Cierre: Conjunto formado por cristal templado, tres pestillos y junta. (5 mm de espesor). 
 Ópticas: Lentes acrílicas diseñadas especialmente para Leds (7x1) PMMA 

(Polimetilmetacrilato). 
 
Acabado 

 
Pintura polvo gris plata RAL 7040. Otros colores con incremento de precio, consultar. 

 
Mantenimiento 

 
Entrada mediante prensaestopas metálico. Armadura y cúpula unida, mediante cadena de 
seguridad. Acceso al equipo por la parte superior y sin herramientas. 

 
Fijación 

 
Horquilla reforzada de acero galvanizado con orientación vertical y horizontal posicionando la 
fijación.  

 
Estanqueidad 
general 

 
Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP65. 
 

 
Grado de 
protección  
contra impactos 

 
Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK10. 
 

 
Especificaciones 
eléctricas 

 
CI => Clase Eléctrica I. 
Opcionalmente se puede configurar con protección eléctrica Clase II (.CII). 
Voltaje entrada => (220V-240V) (50Hz - 60Hz) (Opcional 120V/277V) 
Factor de potencia > 0,9  
Distorsión harmónica total < 20% 

 
Protección 
eléctrica. 
Eprotec 

 
Tensión de descarga combinada (1,2/50) 10 kV 
Corriente máxima de descarga (8/20) 10 kA  
Tensión máxima de servicio (L-N) 320 V 
Tensión máxima de servicio (L/N-GND) 400 V 
Opcional 20 kV, 20 kV 

 
Temperatura de 
funcionamiento 

 
-20ºC a 35ºC 

 
Peso con equipo 

 
12 Kg. 
 
 



 
 
 
Superf. Viento  

 
 
Entre 0,077 y 0,141m2. 

 
F.H.S. 

 
Entre el 0,01% y el 0,06% 

 
Vida estimada 

 
L80B10 100.000 h.  
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e  
in situ las pruebas luminaria.  
De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que  
superan 6 veces la duración total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a prueba. 

 
Fuente de Luz 

 
Luminaria diseñada para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso que va desde 3.000 lm 
hasta 10.000 lm y una temperatura de color de 3000 K (Blanco Cálido, ww), 4000 K (Blanco 
Neutro, nw) o Ámbar. Corriente de funcionamiento (450-500-550-600-650-700-750-800) mA. 
Otras temperaturas de color, consultar. 

 
Tecnología LED 

 
Según el modelo se puede integrar tres tipos de módulos LED de 21, de 28 y otro de 42 LEDs de 
alto rendimiento y eficiencia. Todos los módulos de led han pasado una prueba de esfuerzo para 
asegurar su fiabilidad eliminando el fallo total del led. (Mortalidad prematura del Led). Índice 
rendimiento Color 3000 K “Ra” >80 – 4000 K “Ra >70. Ámbar “Ra” 60. 

 
Control térmico  

 
Disipación del calor por conducción a través del diseño específico para esta luminaria de un 
disipador de aluminio de alta eficiencia por medio de aletas de disipación. 

 
Control de la 
Luz 

 
A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI y  
1-10V, se gestiona la iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y 
maximizando el rendimiento. Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la 
luminaria. (5 niveles). 

  
  

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier  
momento. 

 
Cumplimiento a normas 
Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-5:1999 
Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13: 2007 
Norma Seguridad óptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009 
Norma Requerimientos de Rendimiento de Luminarias LED => IEC - 62722-2-1:2014 
Norma Requerimientos de Rendimiento de Módulos LED => IEC – 62717:2014 
Norma Compatibilidad Electromagnética => UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2014, UNE EN 61000-3-3:2013, 
UNE EN 61547:2009 
 

Dimensiones 
TNG.LED     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

C. & G CARANDINI, S.A. Carrer Verneda nº 66-67 E-08107 Martorelles (Barcelona)  
Tel: 93 317 40 08 - Fax: 93 317 18 90 - carandini@carandini.com - www.carandini.com 



Diffusa
1133 cd/klm

230V 50Hz

Caratteristiche del prodotto

Corpo in cemento colato. Assenza di viti a vista. Flangia di fissaggio a 
pavimento in inox AISI 316L completamente a scomparsa. Schermo in 
PMMA trasparente.

Informazioni tecniche

Tipo di sorgente luminosa: LED Bianco 3000K
Potenza "Sorgente": 8,5 W
Flusso Nominale : 750 lm
Flusso Reale: 240 lm
Potenza reale: 8,8 W
Alimentatore: 230V 50Hz
Ottica: Diffusa
Grado di protezione: IP65
Resistenza alla rottura: IK 06
Classe: II
Posizione lampada: fissa
Dimensioni: 550 mm
Lunghezza Cavo: 0,15 m (2 x 0,75 mm2)
Connettore inclusoIP67
Peso: 6,60 Kg

Classificazione energetica: A / A+ / A++

Codice prodotto: 6094619
STICK Paletto in cemento H. 550 
mm - LED 3000K

PLATEK s.r.l. - Via Paderno, 19 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - P.IVA 03320290178 - Registro delle Imprese di Brescia n. 03007130176 | REA 311057 Codice fiscale 03007130176 Capitale 
sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Società con unico socio
Il presente documento non può essere riprodotto in nessuna sua parte. Tutti i diritti sono riservati. Le immagini, la descrizione degli apparecchi, i dettagli tecnici e i valori fotometrici qui 
menzionati sono riportati solo a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati 
riportati nel presente documento sono aggiornati alla data indicata. Tutti i prodotti ivi elencati sono Registrati e/o Brevettati.

Processo di protezione galvanica e verniciatura in doppia mano

Una diretta e profonda esperienza nelle leghe di alluminio, maturata nel tempo e radicata nelle origini del Gruppo Donati di cui Platek fa parte, ha 
portato l’azienda ad andare ben oltre i convenzionali processi di protezione. Notoriamente, i manufatti pressofusi di alluminio vengono trattati con i 
processi di iridite, bonderite e conversione dell'alluminio: tutti procedimenti di alto livello ma che, da soli, non sono sufficienti ad ottenere una perfetta 
performance per la destinazione d’uso dei prodotti Platek, ovvero l’outdoor. Le garanzie che l’azienda intende proporre al mercato dell'outdoor 
prevedono dunque degli ulteriori passaggi nel processo produttivo. Per la totalità dei componenti in alluminio – estrusi, pressofusi o torniti – Platek 
prevede pertanto un processo di anodizzazione galvanica nella fase successiva alle lavorazioni meccaniche, in modo da proteggere filetti o superfici 
facilmente attaccabili e in quella precedente alla verniciatura, peraltro eseguita in doppia mano. Questa soluzione permette di raggiungere 
performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina che vanno ben oltre quanto attualmente proposto sul mercato da altre aziende.

Processo di incollaggio e trattamento al plasma

Nel corso degli anni Platek ha maturato un’impareggiabile esperienza nel processo di incollaggio dei vetri. Grazie a continui test e anche al rigore 
del suo approccio, Platek è giunta alla conclusione che la semplice applicazione del collante o sigillante sulle superfici verniciate non è sufficiente a 
raggiungere i nuovi standard qualitativi imposti dalla stessa azienda per i propri prodotti. Nel corso del 2017 è stata pertanto avviata una ricerca di 
tecnologie di incollaggio alternative che ha portato ad introdurre, a partire dal 2018, un trattamento specifico al PLASMA che aumenta di 4 volte la 
forza di strappo necessaria a dividere le superfici incollate tra loro. Grazie a questo trattamento, è stato definitivamente eliminato l'utilizzo di 
sostanze chimiche che, essendo troppo aggressive, rischiano di compromettere la resistenza alla corrosione della vernici esterne.

Protezione elettrica e termica

Altro tassello del mosaico Platek è la scrupolosa ricerca di affidabilità dei propri prodotti a LED. Proprio per assecondare la crescente richiesta del 
mercato, Platek ha introdotto da anni sui propri PCB delle protezioni elettriche che aumentano la resistenza dei prodotti a scariche elettrostatiche e 
sbalzi di tensione. Inoltre, dove possibile, vengono utilizzate protezioni termiche supplementari (NTC), che, dialogando con gli alimentatori, ne 
regolano la corrente in modo da far funzionare i LED Platek sempre ad una temperatura idonea.

Test con temperatura a 40°

Per non venire meno alle richieste dei propri clienti in materia di normative come la resistenza al calore, Platek ha deciso addirittura di andare oltre e 
alzare la temperatura della camera termica. La camera termica Platek dove normalmente vengono testati i prodotti, a differenza di quello che la 
normativa vorrebbe e che i produttori di illuminazione fanno, è stata portata infatti dai normali 25°C a ben 40°C. Cosi facendo, tutti i prodotti Platek 
possono funzionare perfettamente fino a 40°C di temperatura ambiente esterna e, solo dopo tale temperatura, le protezioni termiche  iniziano ad 
intervenire per ridurre le correnti di alimentazione ai LED.

Selezione accurata dei LED

Tutti i LED usati da Platek, una volta assemblati da personale di fiducia, vengono testati con strumenti idonei alla verifica delle specifiche di colore 
richieste dagli standard Platek. La scelta di utilizzare gamme cromatiche con solo 3 step di McAdams e con CRI che arrivano oltre il valore di 90, 
garantiscono un livello di qualità della luce difficilmente reperibile nel mondo dell'outdoor 

Garanzia di prodotto

Tutto quello che è stato indicato nei vantaggi competitivi e nei test termici ha portato Platek a riconoscere al cliente 5 anni di garanzia sul modulo led 
e 3 anni di garanzia sulle restanti parti del prodotti. La garanzia ha avvio a partire dalla data indicata in fattura ed è fornita direttamente da Platek, 
senza la necessità di nessuna pratica di registrazione su siti web dedicati.

Codice prodotto: 6094619
STICK Paletto in cemento H. 550 
mm - LED 3000K

PLATEK s.r.l. - Via Paderno, 19 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY - P.IVA 03320290178 - Registro delle Imprese di Brescia n. 03007130176 | REA 311057 Codice fiscale 03007130176 Capitale 
sociale Euro 1.000.000,00 i.v. Società con unico socio
Il presente documento non può essere riprodotto in nessuna sua parte. Tutti i diritti sono riservati. Le immagini, la descrizione degli apparecchi, i dettagli tecnici e i valori fotometrici qui 
menzionati sono riportati solo a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati 
riportati nel presente documento sono aggiornati alla data indicata. Tutti i prodotti ivi elencati sono Registrati e/o Brevettati.
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Columnas cilíndricas y bicilíndricas / Mâts cylindriques et cylindriques bi-section / Cylindrical and bi-cilindrical poles

MIXTO TUBULAR

MIXTO TUBULAR

* CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

MIXTO-CL-C - 3 - 100 3000 100 100 400 80 500 49 x 74 215 14 x 500

MIXTO-CL-C - 3,5 - 100 3500 100 100 400 80 500 49 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 4 - 100 4000 100 100 400 80 500 49 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 5 - 100 5000 100 100 400 80 500 49 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 3 - 120 3000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 3,5 - 120 3500 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 4 - 120 4000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 5 - 120 5000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 6 - 120 6000 120 120 400 85 500 81 x 74 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 3 - 140 3000 140 140 400 85 500 99 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 3,5 - 140 3500 140 140 400 85 500 99 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 4 - 140 4000 140 140 400 85 500 99 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 5 - 140 5000 140 140 400 85 500 99 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 6 - 140 6000 140 140 400 85 500 99 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 3 - 152 3000 152 152 400 85 500 115 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 3,5 - 152 3500 152 152 400 85 500 115 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 4 - 152 4000 152 152 400 85 500 115 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 5 - 152 5000 152 152 400 85 500 115 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 6 - 152 6000 152 152 400 85 500 115 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 7 - 152 7000 152 152 400 85 500 115 x 81 285 20 x 600

MIXTO-CL-C - 8 - 152 8000 152 152 500 100 500 115 x 94 285 20 x 600

MIXTO-CL-C - 3 - 168 3000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 3,5 - 168 3500 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 4 - 168 4000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 5 - 168 5000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 6 - 168 6000 168 168 400 85 500 135 x 81 215 16 x 500

MIXTO-CL-C - 7 - 168 7000 168 168 400 85 500 135 x 81 285 20 x 600

MIXTO-CL-C - 8 - 168 8000 168 168 500 100 500 135 x 94 285 20 x 600

MIXTO-CL-C - 9 - 168 9000 168 168 500 100 500 135 x 94 285 22 x 700

MIXTO-CL-C - 10 - 168 10000 168 168 500 100 500 135 x 94 285 22 x 700

Características geométricas  ·  Caracteristiques geometriques  ·  Geometric characteristis

Ref.
mm     mm     mm     mm     mm     mm     f x g (mm)         LxMmm     
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1.‐ INTRODUCCIÓ 
 
En  aquest  annex  es  descriuen  els  tipus  de  paviments,  vorades,  escossells,  elements  separadors  i 
delimitadors,  i  tots  aquells  acabats  que  conformen  la  superfície  de  l’àmbit  de  Projecte  executiu  de 
l’entorn del Centre Juvenil de Montornès del Vallès. 
 
Es  defineixen  els  criteris  d’execució  d’aquests  elements,  i  es  detallen  els  gruixos  dels  materials  de 
cadascun dels paviments utilitzats. 
 
 
2.‐ NORMATIVA I DIRECTRIUS DE REFERÈNCIA 
 
Per a la redacció d’aquest annex s’ha utilitzat la següent normativa i directrius de referència: 

- Plec de Prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG3. 

- Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

- Codi Tècnic d’Edificació. Abril 2009. 

- Decret 135/1995 de 24 de Març de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres.  

- Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer de condicions bàsiques d’accessibilitat  i no discriminació per a 

l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats. 

Els  paviments  recollits  al  present  projecte  han  estat  acordats  prèviament  amb  els  serveis  tècnics  de 

l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 

 

3.‐ CRITERIS D’EXECUCIÓ 
 
Tot l’àmbit d’actuació és exclusiu per a vianants. No hi ha, per tant, pas de trànsit pesat dins l’àmbit del 
projecte.  La  zona  d’accés  permet  l’accés  per  serveis  i  fins  a  l’esplanada  per  manteniment  de 
l’enllumenat i l’espai públic. 

Els  paviments  de peces  col∙locats  sobre  formigó,  de passos  i    voreres  hauran de  tenir  uns  gruixos  de 
morter tipus M‐10, de 10 N/mm2 de resistència a la compressió, de base no superiors a 3 cm de morter 
pastat col∙locat a truc de maceta. A les zones de pas de vehicles es col∙locaran amb morter tipus M‐15, 
de 15 N/mm2 de resistència a la compressió. 

Les  tapes  de  serveis  a  col∙locar  en  les  zones  de  vials  de  serveis  estaran  reforçades  i  seran  de  classe 
mínima B‐125, hauran d'estar ben enrasades i col∙locades amb morter d'alta resistència. 
 

 

4.‐ SECCIONS TIPUS DE LES DIFERENTS CAPES DE FERMS I PAVIMENTS. 

 
Es diferencien dues categories de paviments: paviments durs i paviments tous. Dins de paviments durs, 
tenim en  tot  l’àmbit  la mateixa  solució, paviments de  formigó  fratassat  antilliscant    “in  situ” encintat 
amb peces de llambordí de 30 cm d’amplària (en els remats l’amplària es de 50‐60 cm). El paviment de 
la  franja  de  protecció  de  l’edifici  es  amb  peces  de  llambordí.  Es  reposarà  el  paviment  de  la  zona 
d’intersecció de la vorera amb l’àmbit d’actuació, en la zona límit de la vorera i per completar les escales  
En els testers est i oest de l’edifici, la franja de protecció s’executarà amb el projecte de construcció de 
l’edifici, no es objecte del present projecte.   
 
Les diferents seccions tipus de les capes de paviments presents a la nova urbanització són les següents: 

 

Paviment de formigó fratassat antilliscant 

1.‐   Paviment realitzat “in situ” de formigó fratassat de 15 cm de gruix, acabat antilliscant  

        formigó  HM‐20/B/20/I 

6.‐   Base granular de sauló de 10 cm de gruix compactat al 95% del PM 

10.   Sub‐base terreny natural o terraplenat amb  aportació de terres de la pròpia obra. 

 

Peces prefabricades de formigó sobre base de formigó 

1.‐     Paviment realitzat “in situ” de formigó fratassat de 15 cm de gruix, acabat antilliscant  

         formigó  HM‐20/B/20/I 

2.‐     Llambordí tipus taco Terana six o similar,  mides 15 o 20 x10x8 de color “Arena” 

4.‐     Morter pastat M‐10 de 2‐3 cm de gruix, amb rejuntat amb sorra fina rentada.  

5.‐    Base de de formigó  HM‐20/B/20/I 

6.‐    Base granular de sauló de 10 cm de gruix compactat al 95% del PM 

10.‐  Terreny natural compactat 

 

                                                    
 

 
Paviment de llambordí de 15‐20 x10x8, sobre base  de formigó 
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Peces prefabricades de formigó sobre base sorra 

1.‐     Paviment realitzat “in situ” de formigó fratassat de 15 cm de gruix, acabat antilliscant  

         formigó  HM‐20/B/20/I 

3.‐     Llambordí tipus taco Terana six o similar,  mides 15 o 20 x10x8 de color “Arena”col∙locat  

      sobre llit de sorra, rejuntat amb sorra fina 

6.‐    Base granular de sauló de 10 cm de gruix compactat al 95% del PM 

10.‐  Terreny natural compactat 

 
 

Paviment de llambordí de 15‐20 x10x8, sobre base de sorra  

 

C.‐  Reposició de paviments en voreres  

 

C‐1 Paviment de panot. 

5.‐  Llosetes de Panot 9 pastilles. Mides 20x020x4 rejuntat amb vorada líquida de ciment Portland 

8.‐  Morter pastat M‐10 de 2‐3 cm de gruix.  

27.‐ Base de formigó en massa  HM‐20/B/20/I, de 10‐15 cm de gruix 

 

 
  Secció paviment de panot 9 pastilles  

 
 
5.‐ ELEMENTS I MATERIALS DE CONTENCIÓ DELS DIFERENTS PAVIMENTS 

A més  de  les  peces  de  vorada  específiques  per  a  cada  àmbit,  es  col∙locaran  peça  de  vorada  de  xapa 
metàl∙lica  d’acer galvanitzat pel frontal de les escales en els remat de paviments de peces. 

31.‐ Vorada de xapa d’acer galvanitzat  de 200x20x1.5 cm. 

 

6.‐ ACCESSIBILITAT 
 
El projecte defineix els espais d’accés al Centre Juvenil amb paviment dur per garantir l’accessibilitat. El 

pendent longitudinal a la zona d’accés està entre el 0.3% i un màxim del 5% (al costat de l’escossell). El 

recorreguts de vianants  fins a l’esplanada i en la resta de paviments te un pendent transversal inferior 

al 2%.  

 

En tot l’àmbit , com a norma general es seguiran  els  següents criteris  

 El  pas mínim  lliure  d’obstacle  serà  de  1,80 m  permetent  inscriure  un  cercle  d’1,50 m  en  els 

canvis de direcció. 

 EL pendent de les zones de pas per a vianants complirà la Normativa d’Accessibilitat vigent. 

 Dins l’àmbit del projecte no existeixen guals de vianants. 

 

‐ En els paviments:  

 Tots els paviments del recorregut accessible són durs. 

 La rugositat del paviment permet la circulació amb cadira de rodes, carrets de compra i cotxets 

de nens. 

 No hi ha forats i ressalts perillosos en les zones de pas per a vianants. Els registres es col∙locaran 

enrasats amb el paviment circumdant.  

 Els encintats de paviment de peces estan rejuntats o be amb morter o amb sorra fina. 

 El paviment no és lliscant, fins i tot en cas de pluja. 

 Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il∙luminats per l’enllumenat viari 

 Les reixes d’ embornals tindran els forats amb separacions inferiors a 3 cm i esbiaixades. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex te per objecte ser un document informatiu dels serveis existents a l’àmbit de projecte i 

els  serveis  afectats  per  la  construcció  dels  espais  exteriors  del  Centre  Juvenil.  L’Ajuntament  de 

Montornès del Vallès ha facilitat les informacions referents als serveis existents en l’àmbit del projecte. 

L’àmbit  de  projecte  es  un  solar municipal  d’equipament  on  no  existeix  cap  servei  públic,  per  tant  no 

s’afecten.  

 

Cal  tenir  en  compte  la  ubicació  de  les  xarxes  de  serveis  en  la  realització  de  rases  per  connectar  el 

drenatge al  torrent de  la Bruixa,  i  l’enllumenat públic projectat que està previst es connecti al quadre 

elèctric de l’Avinguda d’Icària. 

 

A  continuació  es  llisten  els  serveis  existents  en  l’àmbit  perimetral  al  projecte,  que  s’adjunten  en  el 

present Annex: 

 

‐ Xarxa de Clavegueram 

‐ Reg municipal 

‐ Xarxa de Gas 

‐ Enllumenat públic 

‐ Xarxa elèctrica 
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a l'execució 
de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se 
al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 
a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 
determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 
amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor  : Ajuntament de Montornès del Vallès 
Adreça  : Avda. de la Llibertat 2 
Població : Montornès del Vallès 

 
 
 
 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Assumpta Brau Rius 
Titulació/ns  : Arquitecta 
Colꞏlegiat  núm.    : 28044-5 COAC 
Despatx professional : Assumpta Brau Rius 
Població              : Barcelona 

4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor del projecte : Assumpta Brau Rius  
Titulació/ns  : Arquitecta  
Colꞏlegiat  núm.    : 28044-5 COAC  
Despatx professional : Assumpta Brau Rius  
Població              : Barcelona  

4.2 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Aquí s’inclourà una breu descripció de l’obra, definint el tipus d’obra (obra nova, reforma, ampliació, 
escola, CAP, etc.), si és aïllat o entre mitgeres, el número de plantes, les característiques 
constructives més rellevants que puguin tenir interès de cara a la seguretat de l’obra. 

4.3. SITUACIÓ 

Carrer del Molí i Avinguda d’Icària de Montornès del Vallès 

4.5. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 
MITJANS D'EVACUACIÓ 

Telèfons i adreces d’interès  
CAP de Montornès del Vallès :Carrer de Can Parera 7, tel  93 572 03 03 
Hospital General de Granollers: Carrer Francesc Ribas s.n Granollers. Tel 938 42 50 00 
Bombers 080 
Mossos d’esquadra 112 
 
 

4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
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El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és deTRENT-NOU MIL 
NOU-CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (39.943,80 €). 

4.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 setmanes. 

4.8. MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

4.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Oficial de 1a d’obra pública + Manobres Especialistes. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Oficial 1a Encofrador + Ajudant. 
Oficial 1a Ferralliste + Ajudant. 
Oficial 1a Paleta + Manobre. 
Oficial 1a Muntador + Ajudant Montador 
Muntadors de sistemes de protecció colꞏlectiva.  
Oficial 1a Soldador + Ajudant. 
Oficial 1a Pintor. 
Instalꞏladors de xarxa de sanejament. 
Oficial 1a elecntricista + Ajudant electricista. 
Oficial 1a d’enllumenat públic. 
Oficial 1a senyalització. 
Instalꞏladors de sistemes de control. 
Instalꞏladors de mobiliari urbà. 
Jardiners. 
 
 
 

4.10. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  

Grups electrògens. 

Transformadors i centres de transformació. 
Centrals electro-hidràuliques. 
Compressors. 

MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 

Bombes submergibles. 
Bombes centrifugues de superfície. 
Grups de pressió. 
Equips per a rebaixar el nivell freàtic. 

MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 

Màquines per a perforació i demolició. 
Màquines per a pilotatge. 
Maquinària per a pantalles. 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 

Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Excavadora de draga per a arrossegament. 
Rasadores contínues. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 

Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactadortandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 

 

 

 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 

Transport per carretera (Camions) 
Cisternes per a combustibles. 

MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
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Matxucadora de mandíbules 
Matxucadores giratòries, impactes i molins. 
Cribes 
Tremuja recepció i alimentador 
Cintes transportadores 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 

Centrals de dosificació 
Centrals de formigonat 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Cintes per a colꞏlocació de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
Màquines per a prefabricats de formigó. 

MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 

Central de grava-ciment i sòl-ciment 
Estabilitzador „in situ“ muntat sobre tractor 
Màquina estabilitzadora integral 
Estenedores de graves i gravetes autopropulsades 
Estenedora lateral de vorals. 
Estenedores remolcablesacoplables. 
Caldera per a recs asfàltics 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a beurades asfàltiques 
Planta asfàltica contínua en fred 
Planta asfàltica discontínua en calent 
Estenedores asfàltiques sobre rodes 
Estenedores asfàltiques sobre cadenes 
Fresadora de paviments. 
Rectificadora de paviments. 
Estenedora de formigó hidràulic sobre cadenes 
Estenedora de formigó hidràulic, allisadora de rodets. 
Estenedores de formigó per a vorades, mitjanes i cunetes 
Equips per a curat i ranurat de superfícies. 

Equips per a canals. Refinadora 
Revestidora per a canals a secció completa 
Revestidora per a canals a mitja secció. 

MÀQUINES PER A CONSERVACIÓ DE CARRETERES 

Recicladores de paviment 
Màquines per a colꞏlocació de bionda 
Escombradores 
Fresadores 
Falca i fulla per a treure la neu 
Rentadora de senyalització 
Esparcidora de sal 
Plataformes elevadores. 

MÀQUINES PER A OBRES SUBTERRÀNIES 

Jumbos. 
Roçadores. 
Excavadora per a pous i plànols inclinats. 
Bulonadores pneumàtica i empenyador 
Bulonadora hidràulica automotriu 
Carregadora de descàrrega posterior 
Carregadora de descàrrega frontal 
Carregadora de braços recollidors i cinta 
Carregadora de perfil baix 
Bolquet automotor 
Cintes de desescombrament 
Vagonetes 

 Locomotora diesel 
Locomotores elèctriques 
Transportador remesclador per a túnel. 
Robot de gunitat 

MÀQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES I ALTRES CANALITZACIONS 

Rasadora sobre pneumàtics amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb roda de cangilons 
Rasadora per a roca 
Corbadora hidràulica 
Compressor 
Grup hidràulic d’alimentació 
Tractor sobre cadenes per a soldar 
Grup de soldadura per a tubs 



 

                                                     PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS       ANNEX  9: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 
COL∙LEGIADA NÚM 28044‐5 
                

4 

Estenedor de tubs 
Tractor estenedor de cables per escarificador 
Taladre pneumàtic a percusió 
Perforadora per barrena i hèlix en cap 
Empenyador de tubs amb grup hidràulic 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal) 
Pòrtic sobre pneumàtics 
Bigues de llançament. 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 

5 INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

5.1. INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instalꞏlar la caixa general 
de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instalꞏlació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instalꞏlador. 

Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

 Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 

 
 Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
ꞏ 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
ꞏ 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
ꞏ 1 Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
ꞏ 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
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ꞏ 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
ꞏ 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
ꞏ 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
 

 Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 

ꞏ Connexió de 24 v    : Violeta. 
ꞏ Connexió de 220 v    : Blau. 
ꞏ Connexió de 380 v    : Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

 Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 
i suport de sustentació. 

5.2. INSTALꞏLACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3. INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instalꞏlacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4. ALTRES INSTALꞏLACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a 
usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ 
del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
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- Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel 
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

6.1. SERVEIS HIGIÈNICS 

 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 

 Cabines d’evacuació 
S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 

a cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 

m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
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6.3. MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.4. LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

6.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 
 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i 
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4m. 

L’accés a la instalꞏlació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en 
el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarelꞏles situats a altures superiors a 2 m sobre 
el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 
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Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàlꞏlica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàlꞏliques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

7.2. TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instalꞏlacions i/o materials): 3 m d’altura de 
pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 
a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant 
dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instalꞏlacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 

La intensitat mínima d’ilꞏluminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La ilꞏluminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’ilꞏluminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarelꞏles situades a altures superiors a 2m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 

La instalꞏlació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (ThresholdLimitsValues) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

9.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h) El número CEE, si en té. 
i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

 Explosius 

- L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 

- Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
- El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 
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 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
- Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 

de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
- Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 

les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1. SERVEIS AFECTATS 

No es preveu una afecció important al trànsit, no obstant, aquest es queda parcialment afectat, 

llavors es preveurà un desviament eficaç del mateix amb la senyalització adequada de les obres i 

dels espais adients al desviament.  

10.2. SERVITUDS 

No es preveu que existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.), no obstant, 

aquest es queda parcialment afectat, llavors es preveurà un desviament eficaç del mateix amb la 

senyalització adequada de les obres i dels espais adients al desviament.  

11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
Enderroc de voreres, i estructures de drenatge, vorades. 
Obertura de rases per a pasos d’instalꞏlacions 
MOVIMENTS DE TERRES 
Rebaix de terreny per caixa de paviment 
Excavació per construcción de murs de gabions 
Excavació de rases 
Reblerts de rases 
PAVIMENTS 
Pavimentsamorfs (formigó, subbases, terra, sauló) 
Paviment de peces, llambordí i peces de vorera(Pedra, formigóprefabricat) 
ESTRUCTURES EN SEC 
Construcció de murs de gabions 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
Elementscolꞏlocatssuperficialment (Embornals, reixes, etc) 
ACONDICIONAMENT D’INSTALꞏLACIÓENLLUMENAT PÚBLIC 
Instalꞏlació de columnes i lluminàries d’espaipúblic. 
Elementscolꞏlocatssoterrats a pocadistància (cablejat, reguladors, etc) 
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12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 

24 d’octubre). 

12.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

12.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 

de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 

obligatòria i/o aconsellada.  

14 MEDIAMBIENT LABORAL 

14.2. ILꞏLUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor ..................
.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

..................

.. 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................
.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................
.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

..................

.. 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................
.. 

94 dB 

Esmeriladora de peu ..................
.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................
.. 

80 dB 

Excavadora ..................
.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................
.. 

90 dB 

Martell perforador ..................
.. 

110 dB 

Mototrailla ..................
.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................
.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................
.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................
.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................
.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................
.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................
.. 

105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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14.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 

- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 
d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instalꞏlacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
Treballs de fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
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2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Ilꞏluminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 

la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un increment de 

la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
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pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 

a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 

de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 

a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 

de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 

d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i 

V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 

risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 

en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 

es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

 Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 

voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 
 

 Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per 
la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 

 Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
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i) En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 

j) Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

14.7. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 

en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 

- Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 

de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 

Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 

una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 

Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 

contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 

l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 

radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de 

la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàlꞏlics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 
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15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en 

empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
- Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
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- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint 

les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 

cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 

en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 

d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 

diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, fabricants i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 

zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 

a l’annex II del RD 1627/97:  

1) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2) Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4) Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 

7) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8) Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9) Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 

primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 

La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. 

de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 

distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 

aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 

d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a 

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 

que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1) Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

2) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

3) El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

4) Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5) Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar 

21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 

correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a 

la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 

de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

21.1. Normes de Policia 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei 

de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 

de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 

l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús 

comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 

quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
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l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús 

comú o particular. 

21.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 

fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 

pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 

de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 

franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

colꞏlocació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 

pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 

la planta baixa, es colꞏlocarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 

per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un 

metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 

vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que 

calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 

vianants. 

 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

21.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Tanques 
 

Situació 

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només s’admeten per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements 
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
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Manteniment 

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 
 

21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega 
i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 

 
Camions en 

espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 

l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 

l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàlꞏliques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
colꞏlocaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 

via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 

el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
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21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 

de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 

la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 

ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 

podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 

de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarelꞏla no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 
es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es colꞏlocaran a 45º en el sentit 
de la marxa. 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 



 

                                                     PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS       ANNEX  9: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA 
COL∙LEGIADA NÚM 28044‐5 
                

25

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 

x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 

d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
 

Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 

vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 

tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 

rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 

 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 

peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat 

sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 

durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
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21.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable 

de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 

contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 

sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 

per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 

d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 

coordinar les operacions.  

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

22.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instalꞏlarà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació.- Colꞏlapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 
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24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 

 

25 PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l’article 7 del Reaial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i 
mètodes d’execució. 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 

 

  
Barcelona, agost 2019 
Autora del projecte 
 
 
 
 
 
Assumpta Brau Rius, 
Arquitecta col∙legiada 28044‐5 
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26 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a talloxiacetilènic, ambmuntura universal de 
barnillad'acerrecoberta de PVC, ambvisorscirculars de 50 mm de D foscos de color 
DIN 5, homologadessegons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleixd'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintadesambpintures epoxi i folrades, 
homologadessegons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 

bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
1 

subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièsterembuatadaamb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de proteccióprefabricatmetàlꞏlicamb sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, 
baranesmetàlꞏliquesreglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de 
xapad'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de proteccióprefabricatmetàlꞏlicamb sistema de 
seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, 
ambpaviment de entramat de platines metàlꞏliques i rampes articulades, 
baranesmetàlꞏliquesreglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partículesincandescentsamb manta ignífuga, xarxa de 

seguretatnormalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuadaambcorda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatgeinclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladuresambxarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatgeinclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicaciód'equipsd'extinciód'incendis, normalitzadaamb 
pictograma blanc sobre fonsvermell, de forma rectangular o quadrada, costatmajor 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

20 

HBBAF004 u Senyald'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, ambpressió incorporada, pintat, 
ambsuport a la paret i amb el desmuntatgeinclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitacióprofessional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisióperiòdicadelsequips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilèamb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tallambserra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstalꞏlacionsencastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000160 Traslladarmaterialsamb la gruadinsd'unacaixa o sarcòfeg 4 

 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmunturauniversal, ambvisor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleresantisoroll, 

homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, senseferramentametàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologadessegons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 

ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàlꞏlic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitjavessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugadesd'acer sobre pals de perfilsd'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectadaamb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasosportàtil, per a espaisconfinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyald'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
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per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitardades de les característiquesfísiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzamentshidràulics 12 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiquesindividuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadreselèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessosicirculació independents per a personal imaquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquinesaturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstalꞏlacionsencastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000168 Mantenirlliure d'aigua, fang i llotsexcavació i rases 2 

 
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COLꞏLOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmunturauniversal, ambvisor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleresantisoroll, 
homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equip de protecciórespiratòria no autònom per líniad'airecomprimitambmàscara, 

homologatsegons UNE-EN 14593-1 
17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materialssensearestes vives, nivell 2, homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, senseferramentametàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologadessegons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipusabsorbentd'energia, 
homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, ambbutxaquesinteriors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de 

seguretatambtotselsrequisitsreglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realitzaciód'estructures, tancaments, cobertes, i altrestreballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferentnivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferentnivell, 1 
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superiors a 7 m amb sistema de seguretatintegrat 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Proteccióambxarxa de seguretathoritzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suportsmetàlꞏlics, i amb el desmuntatgeinclòs 
1 

H1511017 m2 Proteccióambxarxa de seguretathoritzontal en tramslaterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suportsmetàlꞏlics, en voladiu, i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1512005 m2 Protecciócolꞏlectiva vertical de bastidestubulars i/o muntacàrreguesamb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, trausperimetralsambreforç i corda de diàmetre 6 
mm i amb el desmuntatgeinclòs 

4 

H1512013 m2 Protecciócolꞏlectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 
l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecciócolꞏlectiva vertical de bastida tubular ambxarxa per a 
proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetrenuada a la xarxa, corda de subjecció 
de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócolꞏlectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H151AJ01 m2 Proteccióhoritzontald'obertures d'1 m de diàmetrecom a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, ambtravesser de tauló de fusta 
fixadaambsuports de muntantmetàlꞏlicambmordassa per al sostre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a foratsd'ascensor, d'alçària 1 m, 
fixadaambcargolsd'ataconatalsbrancals de fàbrica i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàlꞏlica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatgeinclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m ambperfilsd'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa ambcargolspassants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, 
desmuntatgeinclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasoscontaminants en treballs de soldadura ambvelocitat de 
captura de 0,5 a 1 m/s, colꞏlocat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 10 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 3 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

10 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètoladhesiu( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 u Senyald'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadreselèctricssecundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecciódelsmaterials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessosicirculació independents per a personal imaquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquinesaturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COLꞏLOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALꞏLACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmunturauniversal, ambvisor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleresantisoroll, 
homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, senseferramentametàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologadessegons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturóantivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistemaanticaiguda compost per un arnèsanticaigudaamb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparelld'ancoratge per a equip de protecció individual contra caigudad'alçada, 
homologatsegons UNE-EN 795, ambfixacióamb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 12 /25 

segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 

butxaquesexteriors 
14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferentnivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Proteccióambxarxa de seguretathoritzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suportsmetàlꞏlics, i amb el desmuntatgeinclòs 
1 

H1511017 m2 Proteccióambxarxa de seguretathoritzontal en tramslaterals en viaductes o ponts, 
ancorada a suportsmetàlꞏlics, en voladiu, i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H1512013 m2 Protecciócolꞏlectiva vertical delslateralsdelsforats de les escales en tota 
l'alçadaambxarxa-telónormalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta nuadaambcorda perimetral de poliamida, ancoratge de fleixperforat 
i claud'impacted'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H1512212 m Protecciócolꞏlectiva vertical del perímetre del sostre ambxarxa per a 
proteccionssuperficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, 
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetrenuada a la xarxa, d'alçària 5 m, 
ambancoratgesd'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 
ambganxosembeguts en el formigó, cordesd'hissat i subjecció de 12 mm de 
diàmetre, pescantmetàlꞏlic de forca fixats al sostre cada 4,5 m 
ambganxosembeguts en el formigó, en 1a colꞏlocació i amb el desmuntatgeinclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecciócolꞏlectivahoritzontald'oberturesambxarxa per a proteccionssuperficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetrenuada a la xarxa, fixadaambfleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyald'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadreselèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Tallsambserra de trepar per viahumida, ambprotecciónsintegrades 10 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessosicirculació independents per a personal imaquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquinesaturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTALꞏLACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmunturauniversal, ambvisor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 

homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensiómàxima 7500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, senseferramentametàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologadessegons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), colorgroc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologatssegons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 
2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètoladhesiu( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyald'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000033 Solicitar habilitacióprofessional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000051 Adequaciódelsrecorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procedimentd'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 17 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadreselèctricssecundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixementdels materials aenderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecciódelsmaterials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tallsambserra de trepar per viahumida, ambprotecciónsintegrades 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessosicirculació independents per a personal imaquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000157 Control del nivellsonorambsonómetreportàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guantsd'altaresistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, ambdits i 

palmell de cautxúrugós sobre suport de cotó, i subjeccióelàstica al canell, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballselèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensiómàxima 500 V, homologatssegons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriquesresistents a la humitat, de pell rectificada, 
ambturmelleraencoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al 
taló, llengüeta de manxa, de desprenimentràpid, senseferramentametàlꞏlica, amb 
puntera reforçada, homologadessegons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 
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H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatgeinclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantallaaïllant per a treballs en zones d'influència de línieselèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 

circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 
circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyald'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatgeinclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al dissenyarquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecciódelsmitjansauxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radid'acció de càrreguessuspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrreguessuspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrreguesdins de l'envolcall o fleixosoriginals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treballespecífic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecciódelsequips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elementsinestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linieselèctriquesamb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eineselèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzarelstreballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadreselèctricssecundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzarelstreballs a l´airelliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessosicirculació independents per a personal imaquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquinesaturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 
I0000156 Deteccióxarxesinstalꞏlacionsencastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrreguesllarguesambgrua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facinambendollsreglamentaris 16 

 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COLꞏLOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
ALꞏLERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilèamb un pesmàxim de 

400 g, homologatsegons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretatantiimpactesestàndard, ambmunturauniversal, ambvisor 10 /14 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologadessegons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H1432012 u Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap ambarnès i orelleresantisoroll, 
homologatsegons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecciórespiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, ambpalmell de pell, folre interior de cotó, i 

mànigallarga de serratgefolrada de dril fort, homologatssegons UNE-EN 407 i UNE-
EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscsmecànicscomuns de construcciónivell 3, 
homologatssegons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologatssegons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, ambturmelleraencoixinada, amb 
puntera metàlꞏlica, sola antilliscant, falca amortidorad'impactes al taló i sense 
plantilla metàlꞏlica, homologadessegons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnèsanticaigudaambtirants, 
bandessecundàries, bandessubglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elementsd'ajust, element dorsal d'enganxamentd'arnèsanticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipuslliscant sobre 
líniad'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologatsegons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecciódorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcciód'obreslineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obreslineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), colorgroc, trama 240, ambbutxaquesinteriors i tires reflectants, 
homologatssegons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectantamb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipusenginyer, de polièsterembuatadaamb material aïllant, 
butxaquesexteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologatsegons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talúsamb malla metàlꞏlica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'aceramb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilèd'altadensitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronaciód'excavacions, d'alçària 1 m, 
ambtravesser superior, travesserintermedi i muntants de tubmetàlꞏlic de 2,3´´, sòcol 
de post de fusta, ancorada al terrenyambdaus de formigó i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitjavessant, d'alçària 2 m ambxarxa de seguretatnormalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjeccióamb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatgeinclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitjavessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugadesd'acer sobre pals de perfilsd'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectadaamb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçadaamb malla de polietilètaronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre ambsuportsd'acerallotjatsambforats al sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i 
excavacionsamb les terresdeixades a la vora i amb el desmuntatgeinclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'ampladaambtauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatgeinclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsblanc, de forma 
circular ambcantells i banda transversal descendentd'esquerra a dreta a 45°, en 
color vermell, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzadaamb pictograma blanc sobre fonsblau, de forma 1 /2 /3 /6 /9 /10 

circular ambcantells en color blanc, diàmetre 29 cm, ambcartellexplicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyald'advertència, normalitzadaamb pictograma negre sobre fonsgroc, de forma 
triangular amb el cantellnegre, costatmajor 41 cm, ambcartellexplicatiu rectangular, 
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatgeinclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instalꞏlat i 
amb el desmuntatgeinclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar elstreballs per a mantenir el màxim de tempspossible les proteccions 1 
I0000003 Itinerarispreestablertsibalissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i mantenimentperiòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doniaccés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitardades de les característiquesfísiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificaciód'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de mantenimentd'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i mantenimentd'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processosd'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radid'acció de les càrreguessuspesses 11 
I0000056 Paletització i einesergonòmiques 13 
I0000059 Elecciódelsmaterialsalternatiuspocpessats i mésmanegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotaciódelsllocs de treball 14 
I0000062 Planificar elstreballs per a realitzar-los enzonesprotegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especialsd'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzarelstreballs a l´airelliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecciódelsmaterials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituirels materials ambsubstànciesnocives 17 /18 
I0000101 Actuacionsprèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procedimentprevi de treball 24 
I0000104 Accessosicirculació independents per a personal imaquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquinesaturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitatdelsvehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçadautilitzarplataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzarmitjansmecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivelllumínicmínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del ventalsllocs de treball 14 

 
Barcelona, agost 2019 
Autora del projecte 
 
 
 
Assumpta Brau Rius, 
Arquitecta col∙legiada 28044‐5 
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ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



PROJECTE EXECUTIU DE L´ENTORN DEL CENTRE JUVENIL
Avinguda d´Icària num. 7,  MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS
Assumpta Brau Rius (arquitecta)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,86000 €
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 18,73000 €
A0121000 h Oficial 1a 26,63000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 26,63000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 27,52000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €
A0140000 h Manobre 22,23000 €
A0150000 h Manobre especialista 23,00000 €
A0D-0007 h Manobre 20,46000 €
A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 20,46000 €
A0E-000A h Manobre especialista 21,15000 €
A0F-000B h Oficial 1a 24,50000 €
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 21,09000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 24,50000 €
A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,50000 €
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 24,91000 €

PROJECTE EXECUTIU DE L´ENTORN DEL CENTRE JUVENIL
Avinguda d´Icària num. 7,  MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS
Assumpta Brau Rius (arquitecta)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 45,00000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 60,03000 €
C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 90,97000 €
C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 115,87000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,02000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €
C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 5,56000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,98000 €
C1503000 h Camió grua 51,73000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,86000 €
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 43,34000 €
C152-003B h Camió grua 45,42000 €
C154-003M h Camió per a transport de 12 t 39,17000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,95000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 4,43000 €
C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,82000 €
CR21-0067 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i

una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m
38,97000 €



PROJECTE EXECUTIU DE L´ENTORN DEL CENTRE JUVENIL
Avinguda d´Icària num. 7,  MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS
Assumpta Brau Rius (arquitecta)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,90000 €
B011-05ME m3 Aigua 1,63000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 13,34000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 12,17000 €
B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 17,01000 €
B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 16,63000 €
B03E-05OE m3 Terra adequada 5,64000 €
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,71000 €
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,08000 €
B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
50,65000 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

58,94000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

52,56000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

51,22000 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

67,52000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,14000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

26,90000 €

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 6,67000 €
B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 1,92000 €
B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,10000 €
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,16000 €
B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €
B2RA7LP0 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)

3,59000 €

B353-35AT u Gabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm
de pas de malla

90,91000 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,95000 €

B7B1-0KP9 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2 1,83000 €
B8ZAU101 KG RESINA D'EMULSIO ACRILICA AMB 'TEFLON' 25,40000 €
B990-0GVM u Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm 56,20000 €
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30000 €
B9F3-0HQ8 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 11,21000 €
BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe

C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció
38,33000 €

BD7F-1OIW m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

15,52000 €
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MATERIALS

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €
BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de

diàmetre nominal
0,23000 €

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 20,22000 €
BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 14,47000 €
BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 137,94000 €
BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,07000 €
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,63000 €

BG319550 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

2,26000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,47000 €
BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 48,91000 €
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,30000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €
BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,69000 €
BHM11NZZ u columna de planxa d'acer galvanitzat per immersió en bany de zinc calent, de forma troncocònica,

de 8 m d'alçària,amb fuste de tub d'acer, placa base soldada al fuste, perns d'ancoratge, anell
d'unió i reforça en paviment, cartel·les d'unió i reforç, portelles de registre per accés a la ubicació
dels accessoris d'encesa i protecció, sistema de tancament amb clau especial, passamans i ganxos
per a la subjecció d'accessoris i auxiliars, carrils en 'u' per a fixació de projectors, sortida de cables
d'alimentació a projectors.

750,00000 €

BHN32C3X ut projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i armadura injectada d'alumini, reflector en
alumini anoditzat de distribució segons estudi lumínic, juntes d'estanqueïtat de silicona, amb
subministrament inclòs d'equip incorporat i làmpada tecnologia LED de 34W o 73W . Model TNG
TANGO GEN2 de la firma CARANDINI o similar equivalent.

420,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,67000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,15000 = 22,20750

Subtotal: 22,20750 22,20750
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,08000 = 23,57040
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 104,95040 104,95040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22208

COST DIRECTE 128,67048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,67048

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,84000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,15000 = 22,20750

Subtotal: 22,20750 22,20750
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050
Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,08000 = 26,13240
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 135,11840 135,11840
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22208

COST DIRECTE 158,83848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,83848

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:3:6 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 71,49000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 23,00000 = 25,30000

Subtotal: 25,30000 25,30000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,95000 = 1,17000

Subtotal: 1,17000 1,17000
Materials

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,225      x 76,19000 = 17,14275

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 12,17000 = 18,86350

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 13,34000 = 8,67100
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,90000 = 0,34200

Subtotal: 45,01925 45,01925

COST DIRECTE 71,48925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,48925
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PARTIDES D'OBRA

EG142BZZMP-1 u Partida alçada per a la connexió de quadre elèctric de
l'edifici, amb la instal.lació de proteccions i rellotge T,
equipant una sortida per a les columnes.

Rend.: 1,000 206,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,73000 = 0,51825
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 27,52000 = 0,68800

Subtotal: 1,20625 1,20625
Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

150,000      x 1,30000 = 195,00000

Subtotal: 195,00000 195,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01809

COST DIRECTE 196,22434
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,81122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,03556

EG319234P-2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,31095
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 27,52000 = 0,41280

Subtotal: 0,72375 0,72375
Materials

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,63000 = 0,64260

Subtotal: 0,64260 0,64260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01086

COST DIRECTE 1,37721
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44607

EG319554P-3 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

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,82920
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,52000 = 1,10080

Subtotal: 1,93000 1,93000
Materials

BG319550 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

1,020      x 2,26000 = 2,30520

Subtotal: 2,30520 2,30520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02895

COST DIRECTE 4,26415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47736

EG380907P-4 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 12,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,52000 = 5,50400

Subtotal: 9,65000 9,65000
Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,47000 = 1,49940

Subtotal: 1,66940 1,66940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14475

COST DIRECTE 11,46415
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03736

F2RA7LP0P-5 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)

Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 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)

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000
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COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76950

F89UU10ZP-6 M2 TRACTAMENT ANTIÒXID DE COLUMNES O
BÀCULS CONSISTENT EN:

- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I
CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT
- DESENGRASSAT GENERAL DE LLA BASE DEL
SUPORT MITJANÇANT TÈXTILS IMPREGNATS EN
DISSOLVENT TIPUS INTA 16.23.12.
- APLICACIÓ A BROTXA D'UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ EPOXI/POLIAMIDA DE DOS
COMPONENTS, ESPECIAL PER A
GALVANITZATS, AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA
SECA DE 30 MICRES.
- UN COP SECA PERFECTAMENT LA CAPA
ANTERIOR S'APLICARÀ A BROTXA DOS CAPES
DE PINTURA SINTÈTICA DEL TIPUS ACRÍLICA EN
DOS
COMPONENTS I UN ESPESSOR D'APLICACIÓ DE
60 MICRES ANTIOXIDANT I BRILLANT PER A
L'EXTERIOR, DEL COLOR RAL 7005 O EL QUE ES
DETERMINI, FABRICADA SEGONS NORMA INTA
16.42.18 I AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA SECA I
PER CAPA DE 30 MICRES.

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,5259 /R x 26,63000 = 14,00472
A0140000 h Manobre 0,5259 /R x 22,23000 = 11,69076

Subtotal: 25,69548 25,69548
Materials

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 0,800      x 6,67000 = 5,33600

Subtotal: 5,33600 5,33600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64239

COST DIRECTE 31,67387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,25756

F8ZA065ZP-7 m2 TRACTAMENT ANTIPINTADES I
ANTIENGANXINES DE COLUMNES O BÀCULS
CONSISTENT EN:
- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I
CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT
- APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS
NR2000 O EQUIVALENT
- APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL
TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I
ANTIGRAFITI; UNA CAPA PRINCIPAL MÉS
ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG SYSTEM O
EQUIVALENT, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT

Rend.: 1,000 10,62 €
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TRANSPARENT O AMB COLOR, BICONPONENT,
PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL600 DE
HLG SYSTEM O EQUIVALENT.
S'inclou tots el materials i elements auxiliars
necessaris per deixar completament acabada la
partida.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 26,63000 = 2,66300
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 23,00000 = 2,30000

Subtotal: 4,96300 4,96300
Materials

B8ZAU101 KG RESINA D'EMULSIO ACRILICA AMB 'TEFLON' 0,200      x 25,40000 = 5,08000

Subtotal: 5,08000 5,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07445

COST DIRECTE 10,11745
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62332

FGD2322DP-8 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 64,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 20,73000 = 3,44118
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 27,52000 = 4,56832

Subtotal: 8,00950 8,00950
Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,69000 = 4,69000

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 48,91000 = 48,91000

Subtotal: 53,60000 53,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12014

COST DIRECTE 61,72964
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,08648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,81612
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FHM11NZZP-9 u Subministrament i muntatge de columna de planxa
d'acer galvanitzat per immersió en bany de zinc
calent, sobre dau de formigó de 80x80x80cm, de
forma cònica, de 8 m d'alçària,amb fuste de tub
d'acer, placa base soldada al fuste, perns
d'ancoratge, anell d'unió i reforça en paviment,
cartel·les d'unió i reforç, portelles de registre per
accés a la ubicació dels accessoris d'encesa i
protecció, sistema de tancament amb clau especial,
passamans i ganxos per a la subjecció d'accessoris i
auxiliars, deixat mecanitzat per instal.lar projectors
amb 3 punts de fixació, roscat i passacables a 7 i 6,5
m. d'alçada. Inclou perns, plantilla i transport a l'obra.

Rend.: 1,000 980,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 27,52000 = 14,58560
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,73000 = 10,98690

Subtotal: 25,57250 25,57250
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 51,73000 = 51,73000
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,86000 = 20,59580

Subtotal: 72,32580 72,32580
Materials

BHM11NZZ u columna de planxa d'acer galvanitzat per immersió en
bany de zinc calent, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària,amb fuste de tub d'acer, placa base soldada
al fuste, perns d'ancoratge, anell d'unió i reforça en
paviment, cartel·les d'unió i reforç, portelles de
registre per accés a la ubicació dels accessoris
d'encesa i protecció, sistema de tancament amb clau
especial, passamans i ganxos per a la subjecció
d'accessoris i auxiliars, carrils en 'u' per a fixació de
projectors, sortida de cables d'alimentació a
projectors.

1,000      x 750,00000 = 750,00000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000
D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum

1:3:6 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,640      x 71,48925 = 45,75312

Subtotal: 835,80312 835,80312

COST DIRECTE 933,70142
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,68507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,38649

FHN32C3XP-10 u Subministrament, connexionat i instal·lació de
projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i
armadura injectada d'alumini, reflector en alumini
anoditzat de distribució segons estudi lumínic, juntes
d'estanqueïtat de silicona, amb subministrament
inclòs d'equip incorporat i làmpada tecnologia LED de
34W o 73W . Model TNG TANGO GEN2 de la firma
CARANDINI o similar equivalent.

Rend.: 1,000 459,00 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 27,52000 = 9,63200
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,73000 = 7,25550

Subtotal: 16,88750 16,88750
Materials

BHN32C3X ut projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i
armadura injectada d'alumini, reflector  en alumini
anoditzat de distribució segons estudi lumínic, juntes
d'estanqueïtat de silicona, amb subministrament
inclòs d'equip incorporat i làmpada tecnologia LED de
34W o 73W . Model TNG TANGO GEN2 de la firma
CARANDINI o similar equivalent.

1,000      x 420,00000 = 420,00000

Subtotal: 420,00000 420,00000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,88733 = 0,25331

Subtotal: 0,25331 0,25331

COST DIRECTE 437,14081
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,85704

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,99785

H1527500P-11 m Partida complerta de seguretat i salut a la
urbanització, mesures col.lectives i individuals.

Rend.: 1,000 537,94 €

COST DIRECTE 512,32381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,61619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 537,9400
________________________________________________________________________________________________________________

P2214-AYNSMP-12 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 86,02000 = 3,87090

Subtotal: 3,87090 3,87090

COST DIRECTE 3,87090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06445

P221755SUMP-13 m3 Excavació de rebaix per a asseentament de mur de
gabions en talús Escola Hosteleria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i terres deixades a la vora per al seu
posterior aprofitament en reblert i perfilat de talusos.

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
0,038 /R x 86,02000 = 3,26876

Subtotal: 3,26876 3,26876

COST DIRECTE 3,26876
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43220

P221BEL6YM1P-14 m3 Excavació de rases per a drenatge, sanejament,
instal.lacions d'enllumenat i reg en obra civil, de fins a
1m. d'amplada i de fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,123 /R x 57,98000 = 7,13154

Subtotal: 7,13154 7,13154

COST DIRECTE 7,13154
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48812

P224253C7MP-15 m2 Acabat i allisada de talussos amb terres d'aportació o
terres procedents de la pròpia excavació, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 20,46000 = 0,45012

Subtotal: 0,45012 0,45012
Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 115,87000 = 1,26298

Subtotal: 1,26298 1,26298
Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 0,300      x 5,64000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 3,41185
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58244
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P224253C7M2P-16 m2 Terraplenat per formació de subbase de paviments
amb terres procedents de la propia excavació, amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 20,46000 = 0,45012

Subtotal: 0,45012 0,45012
Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 115,87000 = 1,26298

Subtotal: 1,26298 1,26298
Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 0,300      x 5,64000 = 1,69200

Subtotal: 1,69200 1,69200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 3,41185
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,58244

P224353A9MP-17 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 20,46000 = 2,04600

Subtotal: 2,04600 2,04600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03069

COST DIRECTE 2,07669
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18052

P2258DRNDM1P-18 m3 Terraplenat i piconatge en rases amb terres de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,210 /R x 20,46000 = 4,29660

Subtotal: 4,29660 4,29660
Maquinària

C13A-00FS h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i
salut

0,150 /R x 5,56000 = 0,83400

C138-00KN h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut

0,013 /R x 90,97000 = 1,18261

Subtotal: 2,01661 2,01661
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06445

COST DIRECTE 6,37766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69654

P22D1DGOVM1P-19 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
minicarregadora i apilament de les terres a la mateixa
obra per la seva utilització en talusos i parterres

Rend.: 1,079 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,058 /R x 45,00000 = 2,41891

Subtotal: 2,41891 2,41891

COST DIRECTE 2,41891
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53986

P2A04ILKMP-20 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació per a
reblert de rases d'enllumenat i reg

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,000      x 5,64000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

COST DIRECTE 5,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92200

P2R4FIN1MP-21 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,060 /R x 39,17000 = 2,35020

Subtotal: 2,35020 2,35020

COST DIRECTE 2,35020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46771
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P3J4CVUOMP-22 m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb
gabió de 2x1,3x1 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla i reblert amb formigó reciclat, per a
reblert de gabions, col·locat amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Rend.: 1,000 120,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,920 /R x 20,46000 = 18,82320
A0F-000B h Oficial 1a 0,920 /R x 24,50000 = 22,54000

Subtotal: 41,36320 41,36320
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,9085 /R x 57,98000 = 52,67483

Subtotal: 52,67483 52,67483
Materials

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,100      x 17,01000 = 18,71100

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,800      x 1,92000 = 1,53600

Subtotal: 20,24700 20,24700

COST DIRECTE 114,28503
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,71425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,99928

P3J4CVUOM1P-23 m3 Murets de gabions no estructurals, de malla
electrosoldada per formació de parterres, amb gabió
de 2x0,5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla i reblert amb formigó reciclat,
col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada.

Rend.: 1,000 297,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,700 /R x 20,46000 = 34,78200
A0F-000B h Oficial 1a 1,700 /R x 24,50000 = 41,65000

Subtotal: 76,43200 76,43200
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,700 /R x 57,98000 = 98,56600

Subtotal: 98,56600 98,56600
Materials

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,700      x 1,92000 = 1,34400
B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de

gabions
0,900      x 17,01000 = 15,30900

B353-35AT u Gabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm
de pas de malla

1,000      x 90,91000 = 90,91000
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Subtotal: 107,56300 107,56300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14648

COST DIRECTE 283,70748
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,18537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,89285

P3J4CVUOM2P-24 m3 Murets de gabions no estructurals de malla
electrosoldada per formació de parterres, amb gabió
de 2x0,5x0,7 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla i reblert amb formigó reciclat,
col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada.

Rend.: 1,233 245,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 20,46000 = 24,89051
A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 24,50000 = 29,80535

Subtotal: 54,69586 54,69586
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,500 /R x 57,98000 = 70,53528

Subtotal: 70,53528 70,53528
Materials

B353-35AT u Gabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm
de pas de malla

1,000      x 90,91000 = 90,91000

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

0,900      x 17,01000 = 15,30900

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,700      x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 107,56300 107,56300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82044

COST DIRECTE 233,61458
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,68073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,29531

P3J4CVUQMP-25 m3 Mur de gabions de formigó reciclat format per
estructura base de gabions de malla electrosoldada
amb gabió de base de 2x1,3x1 m i estructura per a
mur superior de gabió 2x1x0,7 m., de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i
50 x 100 mm de pas de malla i reblert amb formigó
reciclat de més de 150 mm, per a reblert de gabions,
col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada.

Rend.: 0,974 120,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 20,46000 = 18,90554
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A0F-000B h Oficial 1a 0,900 /R x 24,50000 = 22,63860

Subtotal: 41,54414 41,54414
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,9007 /R x 57,98000 = 53,61662

Subtotal: 53,61662 53,61662
Materials

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de
gabions

1,020      x 17,01000 = 17,35020

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,600      x 1,92000 = 1,15200

Subtotal: 18,50220 18,50220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62316

COST DIRECTE 114,28612
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,71431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,00043

P3Z3D537MP-26 m2 Capa de neteja i anivellament per a base de murs de
gabions, de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,237 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,46000 = 2,48100
A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 24,50000 = 1,48545

Subtotal: 3,96645 3,96645
Materials

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 50,65000 = 5,31825

Subtotal: 5,31825 5,31825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05950

COST DIRECTE 9,34420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,81141

P447DMDEMP-27 m Xapa metàl.lica d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix
i 20 cm. d'alçada per a col.locar en frontal d'escales
de formigó i encintat de paviments, d'acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent

Rend.: 1,000 25,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,200 /R x 24,86000 = 4,97200
A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,1372 /R x 24,91000 = 3,41765
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Subtotal: 8,38965 8,38965
Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,151 /R x 3,11000 = 0,46961

Subtotal: 0,46961 0,46961
Materials

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

15,600      x 0,95000 = 14,82000

Subtotal: 14,82000 14,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12584

COST DIRECTE 23,80510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,99536

P7B16Q3LMP-28 m2 Subministrament i col.locació de geotèxtil format per
feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de
250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir per a
protecció de la superfície del trasdós dels gabions

Rend.: 1,085 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 21,09000 = 0,77751
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 18,73000 = 0,34525

Subtotal: 1,12276 1,12276
Materials

B7B1-0KP9 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2

1,100      x 1,83000 = 2,01300

Subtotal: 2,01300 2,01300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01684

COST DIRECTE 3,15260
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31023

P930B3H7MP-29 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 79,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 24,50000 = 3,67500
A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 20,46000 = 9,20700

Subtotal: 12,88200 12,88200
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Maquinària
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,43000 = 0,66450

Subtotal: 0,66450 0,66450
Materials

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 58,94000 = 61,88700

Subtotal: 61,88700 61,88700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19323

COST DIRECTE 75,62673
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,78134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,40807

P936E3FQMP-30 m3 Paviment de sauló de 15 cm. de gruix, col.locat sobre
terreny natural llaurat, excavat i/o terraplenat, amb
estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 28,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,46000 = 1,02300

Subtotal: 1,02300 1,02300
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 43,34000 = 1,08350
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 60,03000 = 2,10105
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 67,39000 = 3,36950

Subtotal: 6,55405 6,55405
Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,63000 = 19,12450
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 19,20600 19,20600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01535

COST DIRECTE 26,79840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,13831

P936E3FRMP-31 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 27,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 20,46000 = 1,02300

Subtotal: 1,02300 1,02300
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 43,34000 = 1,08350
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C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 60,03000 = 2,10105
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 67,39000 = 2,69560

Subtotal: 5,88015 5,88015
Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,63000 = 19,12450
B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 19,20600 19,20600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01535

COST DIRECTE 26,12450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,43072

P990-49BMP-32 u Formació d'escocell amb xapa metàl.lica, de perfil
laminat d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix i alçada
variable entre 50 i 80 cm. d'alçada, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 200,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 20,46000 = 12,27600
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,401 /R x 24,50000 = 9,82450

Subtotal: 22,10050 22,10050
Materials

B990-0GVM u Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de
perfil L d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm

3,000      x 56,20000 = 168,60000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0105      x 34,14000 = 0,35847

Subtotal: 168,95847 168,95847

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33151

COST DIRECTE 191,39048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,56952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,96000

P9E1DMWMMP-33 m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland

Rend.: 1,811 25,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 24,50000 = 7,84649
A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 20,46000 = 4,97096

Subtotal: 12,81745 12,81745
Materials

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600
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PARTIDES D'OBRA

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163
B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 128,67048 = 4,05312

Subtotal: 10,80098 10,80098

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19226

COST DIRECTE 23,81069
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00123

P9F4DMHXMP-34 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 0,484 28,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 20,46000 = 7,60909
A0E-000A h Manobre especialista 0,020 /R x 21,15000 = 0,87397
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 24,50000 = 5,06198

Subtotal: 13,54504 13,54504
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,48000 = 0,22645

Subtotal: 0,22645 0,22645
Materials

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 11,21000 = 11,43420

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076      x 16,71000 = 1,26996

Subtotal: 12,70416 12,70416

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20318

COST DIRECTE 26,67883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,01277

P9F4DMHXM2P-35 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de morter, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Rend.: 0,484 28,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,020 /R x 21,15000 = 0,87397
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 24,50000 = 5,06198
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 20,46000 = 7,60909

Subtotal: 13,54504 13,54504
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,48000 = 0,22645

Subtotal: 0,22645 0,22645
Materials

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 11,21000 = 11,43420

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076      x 16,71000 = 1,26996

Subtotal: 12,70416 12,70416

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20318

COST DIRECTE 26,67883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,01277

P9G6-4XOKP-36 m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat antilliscant, inclosa la formació
d'encintat per a formació d'escales en talús, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics.

Rend.: 1,000 19,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 24,50000 = 3,67500
A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 20,46000 = 4,50120

Subtotal: 8,17620 8,17620
Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,82000 = 0,24100

Subtotal: 0,24100 0,24100
Materials

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,1554      x 67,52000 = 10,49261

Subtotal: 10,49261 10,49261

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12264

COST DIRECTE 19,03245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,98408

PD31-5684P-37 u Pericó de pas i tapa fixa, de 64x64x60 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm

Rend.: 1,000 161,41 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,600 /R x 24,50000 = 88,20000
A0D-0007 h Manobre 1,800 /R x 20,46000 = 36,82800

Subtotal: 125,02800 125,02800
Materials

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

71,082      x 0,14000 = 9,95148

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0851      x 52,56000 = 4,47286

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0053      x 103,30000 = 0,54749

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,63000 = 0,00326
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0746      x 158,83848 = 11,84935

Subtotal: 26,82444 26,82444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87542

COST DIRECTE 153,72786
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,68639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,41425

PD50-4820P-38 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 59,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,378 /R x 20,46000 = 7,73388
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,378 /R x 24,50000 = 9,26100

Subtotal: 16,99488 16,99488
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 26,90000 = 1,07600

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

1,000      x 38,33000 = 38,33000

Subtotal: 39,40600 39,40600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25492

COST DIRECTE 56,65580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,83279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,48859
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PD55-E3NBP-39 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb sorral,
amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 65,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 24,50000 = 24,50000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 44,96000 44,96000
Materials

B0DF8-0FF u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,10000 = 1,10770

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2739      x 52,56000 = 14,39618

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,560      x 2,16000 = 1,20960

Subtotal: 16,71348 16,71348

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67440

COST DIRECTE 62,34788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,11739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,46527

PD7A-EUTAP-40 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 48,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 20,46000 = 3,06900
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 21,09000 = 6,32700
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 18,73000 = 5,61900
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 24,50000 = 3,67500

Subtotal: 18,69000 18,69000
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2111      x 16,71000 = 3,52748
BD7F-1OIW m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament

sense pressió, de DN 315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 15,52000 = 18,62400

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,020      x 137,94000 = 2,75880
BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 2,07000 = 2,07000

Subtotal: 26,98028 26,98028
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28035

COST DIRECTE 45,95063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,24816

PDG2-6SG0P-41 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè
de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 20,46000 = 0,40920
A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 24,50000 = 0,36750

Subtotal: 0,77670 0,77670
Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,60000 = 1,68000

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,15000 = 0,30600

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,23000 = 0,46460

Subtotal: 2,45060 2,45060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01165

COST DIRECTE 3,23895
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40090

PDG2-6SG6P-42 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 11,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 24,50000 = 0,36750
A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 20,46000 = 0,61380

Subtotal: 0,98130 0,98130
Materials

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,60000 = 3,36000
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BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de
diàmetre nominal

2,020      x 0,23000 = 0,46460

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,15000 = 0,30600

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1188      x 52,56000 = 6,24413

Subtotal: 10,37473 10,37473

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01472

COST DIRECTE 11,37075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,93929

PDK1-DX9YP-43 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 38,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 24,50000 = 8,57500
A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 20,46000 = 7,16100

Subtotal: 15,73600 15,73600
Materials

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 20,22000 = 20,22000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 34,14000 = 0,14339

Subtotal: 20,36339 20,36339

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23604

COST DIRECTE 36,33543
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,15220

PDK4-AJS7P-44 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 62,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 24,50000 = 12,25000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 20,46000 = 20,46000

Subtotal: 32,71000 32,71000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 45,42000 = 9,08400
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Subtotal: 9,08400 9,08400
Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 14,47000 = 14,47000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 51,22000 = 2,90417

Subtotal: 17,37417 17,37417

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49065

COST DIRECTE 59,65882
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,98294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,64176

PR25-DOFCP-45 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
(35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de
treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12
%

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR21-0067 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball d'1,8 a 2,39 m

0,0054 /R x 38,97000 = 0,21044

Subtotal: 0,21044 0,21044

COST DIRECTE 0,21044
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22096
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ANNEX 11. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex s’indica el Pressupost per al coneixement de l’Administració del “PROJECTE EXECUTIU 

DE CONDICIONAMENT DE L’ENTORN DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS”. 

   

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:  33.566,22€ 

 

Afegint  al  Pressupost  anterior  els  percentatges  corresponents  a  Despeses  Generals  (13%),  Benefici 

Industrial (6%), s'obté el següent Pressupost d'Execució per Contracte (sense IVA): 

 

  13% DESPESES GENERALS (sobre)  4.363,61 € 

  6% BENEFICI INDUSTRIAL (sobre)   2.013,92 € 

 

PRESSUPOST PER CONTRACTE, IVA exclòs     39.943,80 € 

   

  21% d’IVA   8.388,20 € 

   

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE IVA INCLÒS  48.332,00 € 

 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 
 

El  pressupost  per  al  coneixement  de  l’Administració  IVA  inclòs  es  de QUARANTA‐VUIT  MIL 

TRES‐CENTS TRENTA‐DOS EUROS, (48.332,00 €) 
 

Barcelona, agost 2019 

Autora del projecte 

 

 

 

Assumpta Brau Rius, 

Arquitecta col∙legiada 28044‐5 
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1. ASPECTES GENERAL 

1.1  Objecte, abast i disposicions generals. 

Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer  lloc estructurar  l’organització general de 

l’obra;  en  segon  lloc,  fixar  les  característiques  dels  materials  a  emprar;  igualment,  establir  les  condicions  que  ha 

d’acomplir el procés d’execució de les unitats d’obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar 

els amidaments i abonaments. 

 

Àmbit d’aplicació 

El present plec  s’aplicarà per  a  la  construcció,  control, direcció    i  inspecció de  les obres  corresponents al  “Projecte 

d’execució de condicionament de l’entorn del Centre Juvenil de Montornès del Vallès”. 

 

Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les establertes 

en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generales  per  a  obres  de  Carreteres  i  Ponts  (PG‐3),  aprovat  per  Ordre 

Ministerial de 6 de febrer de 1976, modificacions posterior i el senyalat en els Plànols del Projecte, defineixen tots 

els requisits tècnics de les obres que són objecte els mateix. 

La  publicació  editada  pel  Servicio  de  Publicaciones  del  M.O.P.T.  de  l’anomenat  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 

Generales és legal, a tots els efectes, en vista de l’Ordre Ministerial de 2 de juliol de 1976. 

 ‐     Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  la  Recepció  de  Ciments,  RC/97,  aprovat  per  Reial  Decret 

776/1997 de 30 de Maig. 

 ‐    Instruccions  per  a  la  fabricació  i  subministrament  de  formigó  preparat  EHPRE‐72,  aprovada  per  Ordre  de 

Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

‐    Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EHE, aprovada per Reial Decret 

2661/1998, de 11 de desembre. 

‐    Reglament de línies elèctriques d’Alta Tensió. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE de 27 de desembre 

de 1968). 

‐    Reglament  electrotècnic  de  Baixa  Tensió.  Decret  2413/1973,  de  20  de  setembre  (BOE  de  9  d’octubre  de 

1973). 

 ‐     Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment en 

vigència. 

‐     Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la Instrucció del 

Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

‐     Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  canonades  de  proveïment  d'aigua  (ordre  del 

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974), o en el seu cas la corresponent normativa municipal 

- Plec  de  Prescripcions  Facultatives  Generals  per  a  les  obres  de  Sanejament  de  Poblacions,  de  la  vigent 

Instrucció  del  Ministeri  d'Obres  Públiques  i  Urbanisme,  o  en  el  seu  cas  la  corresponent  normativa 

municipal 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat de  l’Institut Eduardo Torroja de  la Construcció y del 

Ciment. 

- Recomanacions per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. THM‐73, de l’Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció y del Ciment. 

Les modificacions posteriors a  l’aprovació del PG‐3/75 d’obligat consideració en el Plec de Prescripció Tècniques 

Particulars de tot el projecte, son las que a continuació se relacionen: 

‐  Ordre Ministerial,  de  28  de  desembre    de  1999,  por  la  que  s’actualitzen  determinats  articles  del  PG‐3 

relatius a senyalització, abalisament  i  sistemes de contenció de vehicles,  (BOE 28 de gener de 2000) ha 

modificat l’article: 

    .  700  Marques vials 

  Incorporant: 

    .  701  Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (abans senyals de circulació). 

    .  702  Ulls de gat retrorreflectants d’utilització en senyalització horitzontal. 

    .  703  Elements d’abalisament retrorreflectants. 

    .  704  Barreres de seguretat. 

  Queden derogats: 

    .  278  Pintures a emprar en marques vials 

    .  279  Pintura per a emprimació anticorrosiva de superfícies de materials  ferris a utilitzar en 

senyals de circulació. 

    .  289  Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives. 

  .  701  Senyals  de circulació. 

‐ Annex a la "Instrucció sobre seccions de ferms en autovies", aprovada por Ordre Ministerial de 31 de juliol   

  de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), que revisa els següents articles: 

    .  500  "tot‐ú natural" (abans "Sub‐bases granulares"). 

    .  501  "tot‐ú artificial" 

    .  516  "Formigó compactat" (nou) 

    .  517  "Formigó magre" 

  Per l’annex a la “Instrucció sobre seccions de ferms en autovies”, aprovat per Ordre Ministerial de 31 de juliol 

(BOE de 5 de setembre), es revisaran els següents articles: 

    .  500  “tot‐ú natural” (abans “Sub‐bases granulars) 

    .  501  “Tot‐ú artificial” 
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  .  516  “Formigó compactat” (nou) 

    .  517  “Formigó magre” 

- Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer de 1997, ha inclòs l’article nou: 

    .  543   Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de trànsit de petit gruix. 

- Ordre Ministerial,  de  27  de  desembre  de  1999,  por  la  que  s’actualitzen  determinats  articles  del  PG‐3 

relatius a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22 de gener de 2000), ha modificat els 

articles: 

  .  202  Ciments  

  .  211  Betums asfàltics 

  .  213  Emulsiones bituminoses 

  .  214  Betums fluxados 

Incorporant els nous articles: 

  .  200  Cales per a estabilització dels sòls 

  .  212  Betums fluidificats per a reg d’imprimació 

  .  215  Betums asfàltics modificats amb polímers 

  .  216  Emulsiones bituminoses modificades amb polímers 

Quedant derogats els articles: 

  .  200  Calç aèria 

  .  201  Calç hidràulica 

  .  210  Quitrà 

- L’Ordre Comunicada, de 24 de maig de 2000, sobre utilització en Projectes dels nous articles del Plec de 

Prescripcions tècniques Generales sobre formigons y acers estructurals ha substituït els articles: 

    .  240  Barres corrugades para formigó estructural (abans “Barres llises per a formigó armat") 

    .  241  Malles electrosoldades (abans "Barres corrugades per a formigó armat") 

    .  242  Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia (abans "Malles electrosoldades") 

    .  243  Filferros per a  formigó pretensat 

    .  244  Cordons  de  dos  (2)  o  tres  (3)  filferros  per  a  formigó  pretensat  (abans  "Torçals  per  a 

formigó pretensat") 

    .  245  Cordons  de  set  (7)  filferros  per  a  formigó  pretensat  (abans  "Cordons  per  a  formigó 

pretensat") 

      246  Tendons per a formigó pretensat (abans "Cables per a formigó pretensat") 

    .  247  Barres de pretensat (abans "Barres per a formigó pretensat") 

    .  248  Accessoris per a formigó pretensat 

    .  280  Aigua a utilitzar en morter i formigons 

    .  281  Additius a utilitzar en formigons (abans “Aireants a utilitzar en formigons”) 

    .  283  Addicions a utilitzar en formigons (abans “Plastificants a utilitzar en formigons”) 

    .  285  Productes filmógens de curat 

    .  287  Poliestirè expandit per a  utilització en estructures (abans “Poliestirè expandit”) 

    .  610  Formigons  

    .  610ª     Formigons d’alta resistència 

    .  620  Perfiles  y  xapes  d’acer  laminats  en  calent,  per  a  estructures  metàl∙liques  (abans 

“Productes laminats per a estructures metàl∙liques”), que revisa i amplia els articles 250 

a 254 

- Per  l’Ordre  Ministerial  de  28  de  setembre  de  1989  (BOE  del  9  d’octubre)  es  revisa  l’article  104 

“Desenvolupament i control de les Obres”. 

- Per l’Ordre Ministerial 294/87 T, de 23 de desembre de 1987, s’han revisat els següents articles: 

    .  530  “Regs d’emprimació” 

    .  531  “Regs d’adherència” 

    .  532  “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”) 

- Per l’Ordre Circular 297/88 T de29 de març de 1988 es revisaran els articles: 

    .  510  “Sòl estabilitzat “in situ” amb calç” 

    .  511  “Sòls  estabilitzats  “in  situ”  amb  ciment”  (abans  “sòls  estabilitzats  amb  productes 

bituminosos). 

    .  533  “Tractaments  superficials mitjançant  regs  amb graveta  (abans  “macadam per penetració 

amb lligants bituminosos viscosos”). 

- Per l’Ordre Circular 5/2001, de 15 de juny de 2001, s’ha revisat les articles següests: 

    .  530   “Regs d’imprimació” 

    .  531  “Regs d’adherència” 

    .  532  “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”) 

    .  540  “Beurades bituminoses” 

    .  542  “Barreja bituminosa en calent” 

    .  543  “Barreja bituminosa discontínua en calent per a capes de rodadura” 

    .  550  “Paviments de formigó vibrat” 

- Normes U.N.E. 

-  Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1‐IC i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 

Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les  modificacions  posteriors,  declarades  d'aplicació 

obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes  les  instruccions, plecs o normes de  tota  índole promulgades per 

l'administració  de  l'estat,  de  l'autonomia,  ajuntament  i  d'altres  organismes  competents,  que  tinguin  aplicació  a  les 

feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director 

d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

1.2  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta al document núm. 1: Memòria, i també 

en els plànols que formen el Document número 2. 

Es projecta sota el criteris de mínima intervenció, de sostenibilitat i de seguretat  pels vianants i també sota el criteri de 

minimitzar les tasques de manteniment de l’obra. 



                                                         PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DELS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE JUVENIL DE MONTORNÈS DEL VALLÈS PLECS DE PRESCRIPCIONS  GENERALS  

ASSUMPTA BRAU RIUS, ARQUITECTA       
COL∙LEGIADA NÚM 28044‐5                          

4

 

1.3  DIRECCIÓ D’OBRA 

La  Direcció,  seguiment,  control  i  valoració  de  les  obres  objecte  del  projecte,  així  com  de  les  que  corresponguin  a 

ampliacions  o  modificacions  establertes  per  Ajuntament  de  Barcelona,    estarà  a  càrrec  d’una  Direcció  d'Obra 

encapçalada per un tècnic titulat competent. Ajuntament de Barcelona participarà en la Direcció d'Obra en la mida que 

ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més 

àmplies  facultats,  podent  conèixer  i  participar  en  totes  aquelles  previsions  o  actuacions  que  porti  a  terme  el 

Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per  l’Ajuntament. 

- Les modificacions d'obra establertes per Ajuntament de Barcelona. 

- Les condicions particulars del seu contracte amb Ajuntament de Barcelona. 

Sobre  aquestes  bases  les  funcions particulars  de  la Direcció d’Obra  seran  les  especificades  en  el  contracte  subscrit 

entre aquests i Ajuntament de Barcelona. 

Per  al  desenvolupament  del  seu  treball  en  les  degudes  condicions,  el  Contractista  haurà  de  facilitar  la  seva  tasca 

facilitant‐li l’accés a totes les instal∙lacions i tall oberts en l’obra.  

 

1.4  DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1  Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

Amb  anterioritat  a  la  iniciació  de  les  obres,  el  Contractista,  conjuntament  amb  la  Direcció  d'Obra,  procediran  a  la 

comprovació  de  les  bases  de  replanteig  i  punts  fixos  de  referència  que  constin  al  Projecte,  aixecant‐se  Acta  dels 

resultats. 

Correspondrà  al  Contractista  l'execució  dels  replanteigs  necessaris  per  a  portar  a  terme  l'obra.  El  Contractista 

informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi portar‐los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer‐li 

recomanacions al respecte  i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin  lloc a errors en les obres, prescriure 

correctament la forma i temps d'executar‐los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

 

1.4.2  Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del 

terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, 

justificant  adequadament  les  disposicions  i  dimensions  que  figuren  en  aquests  segons  els  plànols  del  projecte 

constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs  i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular‐se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada 

per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d'establir‐los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 

disposicions adoptades. 

En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i documentació necessària per a la 

sol∙licitud de permisos a les Companyies afectades per a l’estintolament dels serveis que així ho requereixin.  

El  Contractista  estarà  obligat,  quan  segons  la  Direcció  d'Obra  fos  imprescindible,  a  introduir  les modificacions  que 

calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap 

modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, 

a  la Direcció d'Obra, qui, segons  la  importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a Ajuntament de 

Barcelona  per  a  l'adopció  de  l'acord  que  s'escaigui.  Aquesta  petició  tampoc  donarà  dret  al  Contractista  a  cap 

modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre 

la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà 

en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

 

1.4.3  Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest 

programa  de  treball  serà  aprovat  per  Ajuntament  de  Barcelona  al  temps  i  en  raó  del  Contracte.  L'estructura  del 

programa s'ajustarà a les indicacions de Ajuntament de Barcelona. 

El programa de Treball comprendrà: 

a)   La  descripció  detallada  del  mode  en  que  s'executaran  les  diverses  parts  de  l'obra,  definint  amb  criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. En el programa 

quedaran descrites i justificades les distintes fases d’execució previstes i la configuració del trànsit que queda en 

servei en cada una d’elles,  tant del  trànsit  rodat com del de vianants.  La programació d’aquest desviaments 

s’haurà de fer d’acord amb els criteris i condicionants determinats per la Guàrdia Urbana. 

b)   Avantprojecte de les instal∙lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines d'obra, magatzems, sitges, etc. 

i justificació  de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

c)   Relació de la maquinària que s'emprarà, amb expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina 

al    temps  de  formular  el  programa  i  de  la  data  en  que  estarà  a  l'obra  així  com  la  justificació  d'aquelles 

característiques    per  a  realitzar  conforme a  condicions,  les unitats d'obra en  les quals  s'hagin d'emprar  i  les 

capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d)   Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà  

i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 
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e)   Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  previsió de 

la  situació i quantia dels emmagatzematges. 

f)   Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra 

que cada mes es farà concret,  i  tenint en compte explícitament els condicionaments que per a  l'execució de 

cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h)   Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, 

sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels 

treballs, Ajuntament de Barcelona ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista 

la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

Si  del  seguiment  de  l’obra  realitzada  la  Direcció  d’Obra  observés  retards  injustificats  d’algunes  unitats  o  activitats, 

podrà  ordenar  la  incorporació  de  medis  extraordinaris  de  producció  i/o  l’ampliació  de  la  jornada  de  treball.  El 

Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobrecost per aquest concepte. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció 

d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes 

i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.4.4  Control de qualitat 

La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el seguiment i control de la realització 

del Pla de Control de Qualitat. 

El  retard en  l’execució de  les obres  com a  conseqüència de  la manca de disponibilitat dels  resultats del  control de 

qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció d’Obra, que podrà ordenar la paralització 

de  tots  o  part  dels  treballs  si  considera  que  la  seva  realització,  sense  disposar  de  les  Actes  de  resultats,  pugui 

comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

El  personal  i  laboratori  que  durà  a  terme  les  citades  comprovacions  i  assaigs  serà  aprovat  per  Ajuntament  de 

Barcelona. Correspon al Contractista tenir en compte les següents qüestions en quan als assaigs de qualitat a realitzar 

en l’obra : 

- L’abonament dels assaigs al personal o laboratori que els realitzi serà per conta del Contractista, qui facturarà a 

Ajuntament de Barcelona els cost dels mateixos en les successives certificacions. 

- El  Contractista  està  obligat  a  comunicar  a  l’Administració,  representada  per  el  Director  de  l’obra  o  persona 

delegada a tal efecte, amb l’antelació suficient que permeti la realització dels assaigs pertinents, que una unitat 

d’obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció d’obra. 

Quan  el  Contractista  executés  obres  que  resultessin  defectuoses  en  geometria  i/o  qualitat,  segons  els materials  o 

mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir‐les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les  incorregibles,  on  la  separació  entre  característiques obtingudes  i  especificades no  comprometi  la 

funcionalitat ni  la  capacitat de  servei,  seran  tractades a elecció de Ajuntament de Barcelona  ,  com a 

incorregibles en que quedi compromesa  la seva funcionalitat  i capacitat de servei, o acceptades previ 

acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les  incorregibles  en  que  quedin  compromeses  la  funcionalitat  i  la  capacitat  de  servei,  seran  

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes  aquestes  obres  no  seran  d’abonament  fins  a  trobar‐se  en  les  condicions  especificades,  i  en  cas  de  no  ser 

reconstruïdes  en  el  termini  concedit,  Ajuntament  de Barcelona  podrà  encarregar  el  seu  arreglament  a  tercers,  per 

compte del Contractista. 

La  Direcció  d'Obra  podrà,  durant  el  curs  de  les  obres  o  prèviament  a  la  recepció  provisional  d'aquestes,  realitzar 

quantes  proves  cregui  adients  per  a  comprovar  el  compliment  de  condicions  i  l'adequat  comportament  de  l'obra 

executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes 

facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta 

a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització 

per al Contractista. 

 

1.4.5  Materials 

- Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent‐se tingut en compte en les bases de 

preus i formació de pressupostos, s’entén que seran de la millor qualitat en la seva classe entre tots els 

existents en el mercat. 

- Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància no hagin estat objecte 

d’una  definició més  explicita,  la  seva  utilització  quedarà  condicionada  a  l’aprovació  del  Director  de  les 

obres, qui podrà determinar les proves o assaigs de recepció que siguin adients a tal efecte. 

- En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que puguis deduir‐se de la seva procedència, 

valoració  o  d’altres  característiques  citades  en  algun  document  del  projecte  i  es  subjectaran  a  normes 

oficial o criteris de bona fabricació del ram. El Director de les obres podrà recusar el seu subministri per 

empreses que no ofereixin les garanties adients. 

- Ajuntament  de  Barcelona  es  reserva  el  dret  de  subministrar  qualsevol  material  que  pugui  posseir  o 

adquirir, ja sigui a través d’aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

- Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal∙lacions municipals. 
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- Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals contingudes al Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar‐se a les característiques particulars que la inspecció 

facultativa determini per a cada subministrament. 

- Dintre  de  l'import  del  pressupost,  el  contractista  haurà  d'acceptar  les  variacions  de  materials  que  la 

inspecció facultativa de les obres indiqui. 

- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció facultativa 

així  ho  disposi,  es  traslladaran  als  magatzems  municipals;  del  contrari  es  traslladaran  d'immediat  a 

l'abocador. 

- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, es 

portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa per al seu aprofitament. 

- El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

- Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. (mesurats sobre 

perfil). 

- Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 

-  

1.4.6  Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs 

El  Contractista  és  obligat  a  tenir  a  l'obra  l'equip  de  personal  directiu,  tècnic,  auxiliar  i  operari  que  resulti  de  la 

documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones 

que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a l’àrea Metropolitana 

de Barcelona i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especi‐

ficació de funcions, serà  lliurement apreciada per  la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment  la  facultat d'exigir al 

Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap 

dels  danys  que  al  Contractista  pogués  causar  l'exercici  d'aquella  facultat.  No  obstant,  el  Contractista  respon  de  la 

capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De  la  maquinària  que  amb  arranjament  al  programa  de  treballs  s'hagi  compromès  a  tenir  a  l'obra,  no  podrà  el 

Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar‐la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de 

la Direcció d'Obra. 

 

1.4.7  Informació a preparar pel Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs 

de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al  lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per  la Direcció 

d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del 

terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció 

d'Obra, amb la col∙laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

Ajuntament  de  Barcelona  no  es  fa  responsable  de  l'abonament  d'activitats  per  a  les  que  no  existeixi  comprovació 

formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 

estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.8  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres I senyalització de les obres 

- La  senyalització  de  les  obres  durant  la  seva  execució  es  farà  d’acord  amb  l’Ordre  Circular  301/89  T 

“Senyalització d’Obres”, la Norma 8.3‐IC, i demés disposicions al respecte que existeixen o poguessin  entrar 

en vigor abans de la finalització de les obres, així com amb els continguts de les següents publicacions: 

- Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres, de 15 de novembre de 1993, sobre cartell d’obra. 

- Senyalització  mòbil  d’obres.  Dirección  General  de  Carreteras,  1997  (Sèrie  Monogràfica).  Adequació  de  la 

Norma 8.3‐IC sobre Senyalització d’Obres. 

- Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie Monogràfica). 

com aplicació de la Norma 8.3‐IC sobre Senyalització d’Obres. 

Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de tràfic de l’Ajuntament de Barcelona. 

El Director d’obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents en el moment de la construcció, 

essent  per  compte  i  responsabilitat  del  Contractista  l’establiment,  vigilància  i  conservació de  les  senyals  que  siguin 

necessàries. 

El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes les persones alienes a l’obra i 

tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància necessària, especialment de nit, per evitar danys al trànsit i 

a les persones que hagin de travessar la zona de les obres. 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment durant l’execució de 

les obres, al menys amb els nivells de serveis i el número de carrils especificats. 

El  Contractista  mantindrà  en  perfectes  condicions  de  conservació  tots  els  elements  de  senyalització  d’obres  e 

instal∙lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els desviaments  provisionals del trànsit durant l’execució de les 

obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i abonament en pressupost, i 

que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a disposició del Director de  l’Obra. 

Els  desviaments  i  la  senyalització  d’obres  segons  el  pla  d’obra  del  Contractista,  haurà  estat    aprovat  abans  del 

començament de  les obres en cas de diferir dels  inclosos en aquest projecte. El Contractista, en qualsevol cas,  serà 

l’encarregat  de  sol∙licitar  els  permisos  i  autoritzacions  necessàries  per  a  la  instal∙lació  dels  desviaments  davant  els 

organismes afectats, no haurà de ser causa o motiu de demora sobre el pla d’obra proposat. Així mateix seran per 

compte del Contractista les despeses que suposi la seva tramitació. 
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Les instruccions que altres Organismes pugessin donar al Contractista, hauran de ser notificades al Director d’obra per 

al seu coneixement i conformitat per escrit.  

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements necessaris destinats a mantenir el 

trànsit des veïns per la zona durant l’execució de les obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin estat 

objecte  d’amidament  i  abonament  en  pressupost,  i  que  són  per  tant  propietat  de  l’Administració,  seran  posats  a 

disposició del Director de l’Obra.  

 

1.4.9  Seguretat i higiene al treball 

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 

salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, 

de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut 

serà aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part de la documentació contractual d’aquest contracte. 

Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les obres: 

1)  Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per a vianants o vehicles. 

2)  Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, pous d’enclavament de tubs, etc., 

estaran completament tancades. 

3)  Les tanques de protecció estaran a no més d’un metre del cantell de la rasa quan es proveeixi passos de vianants 

paral∙lels a la seva direcció i a no menys de 2 metres, quan es prevegi pas de vehicles. 

4)  L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 1,25 metres, es disposaran a una distància no 

menor de 1,50 m del cantell. 

5)  En  rases  o  pous  de  fondària major  de  1,25 metres  i  sempre  que  hi  hagi  operaris  treballant  a  l’interior,  se’n 

mantindrà un de prevenció en l’exterior. 

6)  Les rases de fondària major de 1,25 metres, estaran provistes d’escales que ultrapassin 1 metre, la part superior 

del tall. 

 

1.4.10  Detecció de serveis existents 

Previ al començament de l’obertura de les rases, serà comesa del Contractista la realització de les cales necessàries per 

a  la  localització  exacta  dels  serveis  afectats  detectats,  així  com  sol∙licitud  d’informació  complementària  a  les 

Companyies propietàries dels mateixos, amb el fi de minimitzar l’impacte sobre aquells i poder ajustar la geometria de 

l’obra definida en aquest Projecte a les circumstàncies reals presents en obra. 

Per a la tramitació de les gestions i permisos necessaris contarà amb el recolzament i ajut de la Direcció Facultativa, si 

be la responsabilitat última d’aquest treballs li correspon al Contractista, que no podrà adduir retards en aquesta fase 

de l’obra com justificació a l’incompliment parcial o total dels treballs adjudicats. 

Qualsevol modificació sobre allò projectat que el Contractista consideri necessari realitzar per a adequar‐se als serveis 

afectats després del procés abans citats, serà projectat per ell i sotmès a l’aprovació per part de la Direcció d’Obra, qui 

jutjarà sobre la idoneïtat i justificació de la modificació. 

El contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades afectades com a conseqüència 

de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les persones físiques i/o jurídiques que resultin perjudicades. 

 

1.4.11  Període de manteniment de l’arbrat i enjardinament 

En  el  cas  de  partides  d’obra  de  gespa,  sembres  i  plantacions,  el  seu manteniment  en  el  primer  any  després  de  la 

recepció definitiva de les obres és inclòs als preus, no essent d’abonament independent. 

En partides d’arbrat i enjardinament general, l’adjudicatari mantindrà al seu càrrec les mateixes, en el termini fixat d’un 

any des de la recepció provisional de les obres. 

L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de plantació de l’arbrat previst al projecte, 

sense que suposi motiu d’increment de cap de les partides d’obra. 

 

1.4.12  Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de  les unitats d'obra del Present Projecte,  les especificacions del qual no  figurin en aquest Plec de Pres‐

cripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu 

defecte,  amb  allò  que  ordeni  el  Director  de  les  obres,  dins  de  la  bona  pràctica  per  a  obres  similars.  S’abonaran 

completament finalitzades, als preus fixats en el Quadre núm. 1 que compren totes les despeses necessàries per a la 

seva execució, entenent que s’inclouen materials, medis auxiliars, muntatges, pintures, proves, posada en servei i tots 

els elements u operacions siguin necessaris per al ús de les unitats en qüestió. 

 

1.4.13  Conservació de les obres executades 

El Contractista resta compromès  a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, totes les obres que integraran el 

projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al seu càrrec de les obres en el termini de garantia de dos anys, des 

de la data de recepció. 

 

1.5  AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.5.1  Amidament de les obres 

La  Direcció  de  l'Obra  realitzarà  mensualment  i  en  la  forma  que  estableix  aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 

Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament 

ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar 

les  corresponents  amidaments  i  presa de dades,  aixecant els plànols que  les defineixin,  la  conformitat  de  les quals 

subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat  a acceptar les decisions de l'Administració sobre el 

particular.  
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1.5.2  Abonament de les obres 

Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a l’execució material de la unitat 

corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, personal, materials, maquinària, elements auxiliars i mides de 

seguretat, sempre que expressament no es digui el contrari en aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars i figurin 

al Quadre de Preus el dels elements considerats com unitat independent. 

La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra que s’indica als diferents articles 

del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, no és exhaustiva si no enunciativa, per a la millor comprensió 

dels  conceptes  que  estan  compresos  en  la mateixa.  En  conseqüència  els  treballs,  equips  o materials  distints  o  no 

relacionats, però imprescindibles per a executar la unitat, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

Tots els materials  i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de  la unitat d’obra, encara que no 

figurin als Documents  contractuals,  si  es  consideren convenients a  judici  de  la Direcció d’Obra,  s’hauran d’executar 

sense motiu de sobrepreu. 

Si  el Contractista,  inclòs amb autorització de  la Direcció d’Obra,  emprès materials de més acurada preparació o de 

major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una classe de fàbrica per altre que tingués assignat major 

preu o executés amb majors dimensions a qualsevol part de  les obres o, en general,  introdueix en aquesta  i  sense 

demanar‐se’l, qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a  judici de  la Direcció d’Obra, no tindrà dret, malgrat 

això,  més  que  a  l’abonament  del  que  pogués  correspondre‐li  al  cas  de  que  hagués  construït  l’obra  amb  estricta 

subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Els preus unitaris que apareixen en  lletra en el Quadre de preus núm. 1,  serà el que  s’aplicarà als amidaments per 

obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figurin en el Quadre de Preus núm. 2, és d’aplicació exclusiva a  les unitats 

d’obra incompletes, no podent‐se el Contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les 

unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin hipòtesi no 

coincidents  amb  la  forma  real d’executar  les obres  (jornals  i mà d’obra necessària,  quantitat,  tipus  i  cost horari  de 

maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de 

materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podent argüir‐se com a 

base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.  

Altres despeses per compte del Contractista 

Seran  per  compte  del  Contractista,  sempre  que  al  contracte  no  es  prevegi  explícitament  el  contrari,  les  següents 

despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d’accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d’aplecs  i de  la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o  incendi, acomplint els 

requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació de desguassos, 

tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, necessàries pe a 

impedir  l’entrada  i/o  evacuar  les  aigües  de  les  zones  de  treball,  a  no  ser  que  aquestes  mesures  figurin 

expressament en el pressupost. 

- Les despeses de subministrament, col∙locació, conservació i retirada de senyals de tràfic, tanques, elements de 

senyalització, il∙luminació i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les  obres. 

- Les despeses de remoció de les instal∙lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es finalitzi, sent part 

integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 4, 5 i 6 de l’Ordre Ministerial  de 31 d’agost de 1987, referent a la 

senyalització, abalisament, defenses, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblacions. 

- Les  despeses  de muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal∙lacions  per  al  subministrament  de  l’aigua  i    energia 

elèctrica necessaris per a les obres i els seus consums. 

- Les despeses de demolició de les instal∙lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades de  manifest 

pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei, inclòs la contractació de les assegurances que 

cobreixen aquesta responsabilitat. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies  festius, quan siguin necessàries per acomplir el Pla de Treballs o per 

actuacions especials. 

- Les  despeses  ocasionades  per  les  senyalitzacions  provisionals  i  vigilància  de  l’obra  per  al  desviament  de  la 

circulació de persones i/o vehicles. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des dels acopis intermitjos i 

fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

- Les  despeses  ocasionades  per  la  protecció  de  l’arbrat  existent  o  nou,  segons  les  prescripcions  donades  per 

l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

- Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’execució de l’obra 

en  diferents  fases  en  cas  que  sigui  necessari  per  a  mantenir  la  funcionalitat  de  la  via  o  en  cas  que  així  ho 

requereixi la Direcció Facultativa. 

- Les despeses  instal∙lacions, obra civil  i connexions provisionals necessàries per a mantenir en funcionament els 

serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 

- En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte del Contractista les despeses 

originades per la liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars utilitzats o no en l’execució de les obres. 
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- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal∙lacions, inclòs les derivades de l’alimentació 

d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la legalització de les 

instal∙lacions davant els Serveis d’Indústria de  la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb el Serveis 

d’Enllumenat  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  i  les  Companyies  subministradores  d’energia  les  instàncies  de 

sol∙licitud d’aprovació i posta en funcionament necessàries. La instal∙lació no es considera conclosa fins que els 

esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

 

Obres defectuoses 

Tota  obra  defectuosa  no  serà  d’abonament.  Haurà  de  ser  enderrocada  pel  Contractista  i  reconstruïda  en  termini, 

d’acord amb les prescripcions del projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contacte i fos, malgrat tot, admissible a judici del 

Director de les Obres, podrà ser rebuda provisionalment i definitivament en el seu cas, restant l’adjudicatari obligat a 

conformar‐se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa estimada pel Director de les Obres. 

 

1.5.3  Preus contradictoris 

Si fos necessari alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no prevista en els Quadres de Preus, 

es determinarà contradictòriament el nou preu, d’acord amb les condicions generals i tenint en compte els preus del 

materials, preus auxiliars, Quadres de Preus del present Projecte i el Banc de Preus de Ajuntament de Barcelona. 

El fixament del preu es farà abans de executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà fixat per l’Administració, davant 

de la proposta del Director d’Obra i de les observacions del Contractista. Si aquest no acceptés el preu fixat, s’aplicarà 

el dispost en l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 

 

1.5.4  Oficina 

Com a complement de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives generals per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat, Decret 3954/1970 de 31 de desembre, es prescriu l’obligació per part del Contractista de posar a disposició 

de l’Enginyer Director de l’Obra les dependències suficients (dins de la seva oficina d’obra) per a les instal∙lacions 

que puguin necessitar per al control i vigilància de les obres. 

 

1.5.5  Recepció 

Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin finalitzades segons les condicions prescrites, es 

durà  a  terme  la  recepció  d’acord  amb  el  dispost  en  l’article  147  del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contracte  de  les 

Administracions Públiques (RDL 2/2000). 

 

1.5.6  Excessos d’obres 

Qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit per el Director des Obres no serà abonat. 

El  Director  podrà  decidir,  en  aquest  cas,  que  es  realitzi  la  restitució  necessària  per  ajustar  l’obra  a  la  definició  del 

projecte, en aquest cas serà a càrrec del Contractista tots les despeses que això ocasioni. 

 

Barcelona, agost 2019 

Autora del projecte 

 

 

 

 

 

Assumpta Brau Rius, 

Arquitecta col∙legiada 28044‐5 
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3.2.  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES UNITATS D’OBRA 









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  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

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

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

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.  

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

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:  
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  
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:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  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.  

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.  

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

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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
 
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 

en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció 
i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  



S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- 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  
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments  
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges 
- Formigons en massa  
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  



Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 

<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
 
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament 
fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm.  
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).  

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.  

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

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 prescripcionestécnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  

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)  
- 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, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
 
OPERACIONS DE CONTROL 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.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, 
argila o d'altres matèries estranyes. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui. 
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie. 
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 2% en pes 
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS: 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas 
de malla. 
Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu. 
Ha de ser de forma regular. 
Dimensió de les arestes:  10 a 20 cm 
Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50% 
Densitat:  >= 2,2 t/m3 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS: 
UNE 36730:2006 Gaviones y gavionesrecubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero 
galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC. 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, 
amb les següents dades: 
Classificació geològica. 
Pes específic de la pedra 
Resistència al desgast dels àrids 
Estudi de la morfologia. 
Prova d'absorció en aigua 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de 
pedrera 
Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de: 
Comprovació de la granulometria del material 
Resistència al desgast dels àrids 
Absorció d'aigua 
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: 
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. 
En cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic del material. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de 
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per 
altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 



i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
Sauló garbellat:  <= 50 mm 
Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 
Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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% 
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 CRITERI 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 PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizandeterminadosartículos del pliego de 
prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
Sorra de marbre blanc 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
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 
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: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  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 CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
Identificació del subministrador 
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
Número de sèrie de la fulla de subministrament 
Nom de la cantera 
Data del lliurament 
Nom del peticionari 
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
Quantitat de granulat subministrat 
Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 



Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
Número d'identificació de l'organisme de certificació 
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
Designació del producte 
Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
Data d'emissió del certificat 
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
Naturalesa del material 
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
Presència d'impureses 
Detalls de la seva procedència 
Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
Terrossos d'argila (UNE 7133). 
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
Assaig petrogràfic 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
Assaig d'identificació per raigs X. 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 
Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció 
i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, 
al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
 
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 



de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
 
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  



Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  

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

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productosprefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productosprefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictandisposiciones para la 
librecirculación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la librecirculación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con característicasadicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver 
detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 
6 de la RC-08.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 



s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
Calç aèria càlcica (CL): 
Hidratada en pols: CL 90-S 
Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
Calç hidràulica natural (NHL): 
Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
Calç en pasta: compleix l'assaig 
Calç en pols: 
Mètode de referència: <= 2 mm 
Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
Calç del tipus NHL 5: 
Als 7 dies: >= 2 MPa 
Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
Inicial: > 1 h 
Final: 
Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
Calç del tipus NHL 2: >= 35 
Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
Mètode de referència: <= 2 mm 
Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons 
la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics 
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
3.- UNITAT I CRITERI 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: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizandeterminadosartículos del Pliego 
de PrescripcionesTécnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materialesbásicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadasutilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 



CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
Data de subministrament i de fabricació 
Identificació del vehicle de transport 
Quantitat subministrada 
Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
Nom i adreça del comprador i destí 
Referència de la comanda 
El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
Símbol del marcatge CE 
Nombre identificador de l'organisme de certificació 
Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
Referència a l'UNE EN 459-1 
Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides. 
Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
Contingut d'òxids de calci i magnesi 
Contingut de diòxid de carboni 
Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
Mida de partícula 
Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o 
condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada 
es realitzaran els següents assaigs: 
Contingut de diòxid de carboni 
Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 
la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 
si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
Ciments comuns (CEM) 
Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
Ciments blancs (BL) 
Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, 
al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
Ciment Pòrtland: CEM I 
Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
Ciment putzolànic: CEM IV 
Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
Escòria de forn alt:  S 
Fum de sílice:  D 
Putzolana natural:  P 
Putzolana natural calcinada:  Q 
Cendra volant Sicília:  V 
Cendra volant calcària:  W 
Esquist calcinat:  T 
Filler calcari L:  L 
Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 



+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
Classes 42,5 :  2 mesos 
Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI 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 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productosprefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productosprefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictandisposiciones para la 
librecirculación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la librecirculación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 



los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con característicasadicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció, 
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció: 
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
número del certificat CE de conformitat 
les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
referència a la norma armonitzada corresponent 
designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
el símbol normalitzat del marcatge CE 
en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
número de referència de la comanda 
nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
quantitat que es subministra 
en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
data de subministrament 
identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
número de referència de la comanda 
nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
quantitat que es subministra 
identificació del vehicle que transporta el ciment 
en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

Inici i final d'adormiment 
Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
Una primera fase de comprovació de la documentació 
Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
Albarà o full de subministrament. 
Etiquetatge 
Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver 
detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 
6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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 CRITERI 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 de sèrie de la fulla de subministrament 
Nom de la central de formigó 
Identificació del peticionari 
Data i hora de lliurament 
Quantitat de formigó subministrat 
Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
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. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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 CRITERI 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 de sèrie de la fulla de subministrament 
Nom de la central de formigó 
Identificació del peticionari 
Data i hora de lliurament 
Quantitat de formigó subministrat 
Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
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. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
Si fck<= 50 N/mm2 , resistència standard 
Si fck> 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments 
d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
Formigons en massa >= 20 N/mm2 
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/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 
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    ¦ 
+--------------------------+ 
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 de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
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 amassada 
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
La consistència del formigó fresc, i 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 CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizandeterminadosartículos del Pliego de 
PrescripcionesTécnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
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 
Tipus, classe i marca del ciment 
Contingut en addicions 
Contingut en additius 
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
Identificació del ciment, additius i addicions 
Designació específica del lloc de subministrament 
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
Volum de formigonament:  <= 100 m3 
Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
Temps de formigonament<= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
Temps de formigonament<= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
Massissos: 
Temps de formigonament<= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 



subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 
real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
Terrossos d'argila (UNE 7133) 
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
Substàncies perjudicials (EHE) 
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
Consistència (UNE 83313) 
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 1 
Altres casos:  N >= 3 
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 1 

Altres casos:  N >= 4 
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 2 
Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 
tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
f(x) Funció d'acceptació 
x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
K2 Coeficient: 
Coeficient: 
Número de pastades: 
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real>= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 



Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 
durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot 
i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
Característiques dels morters frescos: 
Temps d'us (EN 1015-9) 
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
Característiques dels morters endurits: 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació): 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta): 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
Referència a la norma UNE-EN 998-2 
Nom del fabricant 
Codi o data de fabricació 
Tipus de morter 
Temps d'us 
Contingut en clorurs 
Contingut en aire 
Proporció dels components (morters prescrits) 
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
Resistència d'unió (adhesió) 
Absorció d'aigua 
Permeabilitat al vapor d'aigua 



Densitat 
Conductivitat tèrmica 
Durabilitat 
Mida màxima del granulat 
Temps obert o temps de correcció 
Reacció davant el foc 
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
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. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 

pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca:  
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
 
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
 
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis 
diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  



 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació.  
 
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.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
Identificació del fabricant o nom comercial 
Identificació del producte 
Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
FILFERRO D'ACER: 
UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajocontenido 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. 
Recubrimientosorgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i 
de cartró 
Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
Alleugeridors cilíndrics de fusta 
Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 
en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir 
els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats 
pels usos previstos. 
Toleràncies: 
Fletxes:  5 mm/m 
Dimensions nominals:  ± 5 % 
Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  



- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
Tensors per a encofrats de fusta 
Grapes per a encofrats metàl·lics 
Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
Desencofrants 
Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
Bastides metàl·liques 
Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
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 
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 
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 CRITERI 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. 

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:  
- 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:  
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  

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.).  

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

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcillacocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcillacocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 



fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (RciRc) ^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.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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: 
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: 
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 CRITERI 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 
arcillacocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcillacocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
Absorció d'aigua per capil·laritat 
Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
Marca del fabricant i lloc d'origen 
Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
Referència a la norma EN 771-1 
Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 



quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (RciRc) ^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. 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  

S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
 
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162.  
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  



Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- 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 per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  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.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 



d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
 
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los acerosestructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcciónconformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Toleranciasdimensionales y de la sección transversal.  
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.  
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizandeterminadosartículos del Pliego 
de PrescripcionesTécnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentesrelativos a Hormigones y 
Acero.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 

i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 
al paquet o sobre el primer producte del mateix.  
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
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 ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 
la següent informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 

clar  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 

de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  



Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet.  
 
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.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 
la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178).  

 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 

a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran 
els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:  
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte.  
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament.  
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 
assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 
serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins 
a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 



S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
Amb soldadura 
Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
Una capa d'emprimació antioxidant 
Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 
10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes: 
Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
Perfil T:  UNE-EN 10055 
Rodó:  UNE-EN 10060 
Quadrat:  UNE-EN 10059 
Rectangular:  UNE-EN 10058 
Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
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 per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  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. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 



situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
Mètode de la clau dinamomètrica. 
Mètode de la femella indicadora. 
Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los acerosestructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcciónconformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Toleranciasdimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizandeterminadosartículos del Pliego 
de PrescripcionesTécnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentesrelativos a Hormigones y 
Acero (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 
si és aplicable, la mostra 
El nom del fabricant o la seva marca comercial 
La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 
al paquet o sobre el primer producte del mateix. 



PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
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 ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 
El número d'identificació de l'organisme de certificació 
El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
Referència a la norma EN 10025-1 
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 
la següent informació: 
Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
Tipus i qualitat de l'acer 
Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
Nom o logotipus del fabricant 
Codi de producció 
Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
La designació abreujada 
El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
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. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 
la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
Procedència de fabricant 
Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 
d'aportació. 
Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran 
els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 
Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 
assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 
serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins 
a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o 
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons 
el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura. 



Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Per a tots els geotèxtils:  
- Característiques essencials:  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i 

fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments 

de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  



- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Retenció del betúm:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les 
especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat.  

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

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de carreteras y otraszonas de tráfico (excluyendo las víasférreas y las capas de 
rodaduraasfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en 
construccionesferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en la construcción 
de túneles y estructurassubterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en los vertederos 
de residuossólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productosrelacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuoslíquidos.  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizandeterminadosartículos del 
pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materialesbásicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i 
protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:  
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora 
- Dates de subministrament i de fabricació 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la 
documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota 
les que s'hagi fet marcatge.  
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.  
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 
especificacions de la DT.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 
la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.  
 
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'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.  
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 
assajos o rebuig del lot).  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit 
o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques 
i d’enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
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 amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 
termosoldat 
Feltre teixit de fibres de polipropilè 
Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
F: Filtració 
S: Separació 
R: Reforç 
D: Drenatge 
P: Protecció 
STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
el mateix dia de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per 
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit 
asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 
F+R+S 
UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
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: 
Per a tots els geotèxtils: 
Característiques essencials: 
Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722) 
Funció: Filtració (F). 
Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
Característiques essencials: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes 
de trànsit asfàltiques: 
Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 
Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 
ferroviàries: 
Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de 
trànsit asfàltiques: 
Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
Característiques essencials: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Drenatge (D): 
Característiques essencials: 
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
Característiques complementàries: 
Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 



Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
Característiques essencials: 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
Característiques essencials: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
Característiques essencials: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Retenció del betum (UNE-EN 15381) 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
Característiques essencials: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
Característiques essencials: 
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
Retenció del betum (UNE-EN 15381) 
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 
especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 
l'acció de la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col·locar en llocs protegits del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 13249:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
la construcción de carreteras y otraszonas de tráfico (excluyendo las víasférreas y las capas 
de rodaduraasfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
construccionesferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
la construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
la construcción de túneles y estructurassubterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
los vertederos de residuossólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
proyectos de contenedores de residuoslíquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productosrelacionados. Característicasrequeridas para su uso en 
pavimentos y cubiertasasfálticas. 
Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizandeterminadosartículos del Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materialesbásicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control 
de l’erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de 
residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: 
Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions 
i barrera entre capes: 
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
Data de subministrament i de fabricació 
Identificació del vehicle que el transporta 
Quantitat que es subministra 
Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
Nom i adreça del comprador i del destí 
Referència de la comanda 
Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la 
norma UNE-EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 
Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informació següent: 
Símbol del marcatge CE 
Els dos últims dígits de l’any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
Codi d’identificació i tipus de producte 
Número de referència de la declaració de prestacions 
Nivell o classe de prestacions declarat 
Data de l’especificació tècnica armonitzada aplicable 
Número d’identificació de l’organisme de certificació 
Ús previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
Nom del fabricant o marca comercial 
Identificació del producte 
Massa nominal en kg 
Dimensions 
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
Tipus de polímer principal 
Classificació del producte segons ISO 10318 



OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 
especificacions de la DT. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 
la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
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'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. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 
assaigs o rebuig del lot). 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
 
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
 
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
 
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
 
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  



- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
 
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
 
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  



Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
 
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
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 envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 

epoxi.  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  
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 EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  
- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i 
fora del pressupost d'autocontrol.  
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- 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:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i 
fora del pressupost d'autocontrol.  
 
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 EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 
estiguin d'acord a dites especificacions.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
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.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell. 
S'han considerat els elements següents: 
Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 
Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina 
de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 

Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 

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



Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
Classe 2 (marcat P): 
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
Classe 2 (marcat P): 
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
Classe 1 (marcat J): 
Llargària <= 850 mm: 5 mm 
Llargària > 850 mm: 8 mm 
Classe 2 (marcat K): 
Llargària <= 850 mm: 3 mm 
Llargària > 850 mm: 6 mm 
Classe 3 (marcat L): 
Llargària <= 850 mm: 2 mm 
Llargària > 850 mm: 4 mm 
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  1,5 mm 
Concavitat màxima:  1 mm 
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  2 mm 
Concavitat màxima:  1,5 mm 
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  2,5 mm 
Concavitat màxima:  1,5 mm 
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  4 mm 
Concavitat màxima:  2,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
Identificació del fabricant o la fàbrica 
Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 
Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant: 
Dimensions nominals 
Resistència climàtica 
Resistència a flexió 
Resistència al desgast per abrasió 
Resistència al lliscament/patinatge 
Càrrega de trencament 
Comportament davant el foc 
Referència a la norma UNE-EN 1339 
Identificació del producte 
Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
Nom o marca identificativa del fabricant 
Direcció registrada del fabricant 
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
Referència a la norma EN 1339 
El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
Resistència al trencament 
Resistència al patinat/lliscament 
Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
Reacció al foc 
Resistència a la ruptura 
Resistència al patinat/lliscament 
Durabilitat 
Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant. 
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
Sobre 3 mostres de 3 peces: 
Absorció d'aigua 
Gelabilitat 
Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
Resistència al xoc 
Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
Resistència a flexió 
Estructura 
Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 



En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
 
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm):  
- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  
 

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  
- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

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



LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 

i UNE-EN 1338 per als llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

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



Llargària <= 850 mm: 3 mm 
Llargària > 850 mm: 6 mm 
Classe 3 (marcat L): 
Llargària <= 850 mm: 2 mm 
Llargària > 850 mm: 4 mm 
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  1,5 mm 
Concavitat màxima:  1 mm 
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  2 mm 
Concavitat màxima:  1,5 mm 
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  2,5 mm 
Concavitat màxima:  1,5 mm 
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  4 mm 
Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
Classe 1 (marcat J):  5 mm 
Classe 2 (marcat K):  3 mm 
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  1,5 mm 
Concavitat màxima:  1 mm 
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
Convexitat màxima:  2 mm 
Concavitat màxima:  1,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 

productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles: 
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
Identificació del fabricant o la fàbrica 
Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 
UNE-EN 1338 per als llambordins: 
Dimensions nominals 
Resistència climàtica 
Resistència a flexió 
Resistència al desgast per abrasió 
Resistència al lliscament/patinatge 
Càrrega de trencament 
Comportament davant del foc 
Conductivitat tèrmica 
Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
Identificació del producte 
Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
Nom o marca identificativa del fabricant 
Direcció registrada del fabricant 
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
Referència a la norma: 
EN 1339 per a les lloses 
EN 1338 per als llambordins 
El tipus de producte i lluc a que es destina 
Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
Resistència al trencament 
Resistència al patinat/lliscament 
Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
Reacció al foc 
Resistència a la ruptura 
Resistència al patinat/lliscament 
Durabilitat 
Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

Plec de condicions 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
Fosa gris 
Fosa dúctil 
Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
Amb un dispositiu de tanca 
Amb suficient massa superficial 
Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
Un o dos elements: 
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
Tres o més elements: 
Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

Dimensions:  ± 1 mm 
Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
Ranures: 
Llargària:  <= 170 mm 
Amplària: 
Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
Forats: 
Diàmetre: 
Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat 
de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 
7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
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. 
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.). 
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 CRITERI 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 circulaciónutilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
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. 

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 
- 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.  



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.  

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

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  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materialesplásticos para saneamientoenterrado 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 materialesplásticos 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 materialesplásticos para 
saneamientoenterradosinpresión. 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.  

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)  
 

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.  

Plec de condicions 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 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 CRITERI 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 PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materialesplásticos para 
saneamientoenterradosinpresión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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) 
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. 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
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 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 
Canalizacionessubterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneaseléctricas de alta tensión y 
susinstruccionestécnicascomplementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els 
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
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 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 

sol. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 
Canalizacionessubterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneaseléctricas de alta tensión y 
susinstruccionestécnicascomplementarias ITC-LAT 01 a 09. 





Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
Amb un dispositiu de tanca 
Amb suficient massa superficial 
Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
Un o dos elements: 
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
Tres o més elements: 
Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
Dimensions:  ± 1 mm 

Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
Ranures: 
Llargària:  <= 170 mm 
Amplària: 
Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
Forats: 
Diàmetre: 
Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS DE FOSA: 
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 CRITERI 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 circulaciónutilizadas 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 
piezasmoldeadas. 
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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de 
servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits 
per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 
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. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el 
pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat 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 superfície 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 obertura. 
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 
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 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 circulaciónutilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

Plec de condicions 
 



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 
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 CRITERI 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 materialesplásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguasresiduales (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 materialesplásticos para evacuación de 
aguasresiduales (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: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema. 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materialesplásticos para 
saneamientoenterradosinpresión. 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 materialesplásticos para saneamientoenterrado 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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 

Tubs de PVC corrugats 
Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
Tubs de material lliure d'halògens 
Tubs de polipropilè 
Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 
BajaTensión. 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. Diámetrosexteriores de los tubos para 
instalacioneseléctricas 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. 
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 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. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el 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. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
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.  
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  
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 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
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  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
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.  
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
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 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002.  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensiónasignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobrerecocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de 
los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  



UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensiónasignada 0,6/1 kV. Parte 
2: Cables con aislamiento de polietilenoreticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensiónasignada 0,6/1 kV. Parte 
4: Cables con aislamiento de polietilenoreticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

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

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus 

(*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. REBT 2002.  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneaseléctricasaéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalacioneseléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materialeseléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Material, secció, llargària i pes del conductor  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  



 
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.  

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) 
o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.  
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant 
una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.  
 
ACER:  
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.  
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de 
tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.  
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.  
Toleràncies:  
Gruix:  - 0,1 mm  
- Superfície útil:  - 0,01 m2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida 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 
BajaTensión. REBT 2002.  
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientosgalvanizados en caliente sobre productosacabados de hierro 
y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- 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.  

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.  



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

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.  

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'alçària: 



+-----------------------------------------------------------+ 
¦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:  
- 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  

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

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

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.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim:  
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic  

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

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar  

- Resistència a càrregues horitzontals 
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
- Durabilitat  

 
Tipus      oberta             tancada           

 
Difusor sense difusor cubeta de plàstic o vidre  
Grau     >= IP-23X          >= IP-54X           

 



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.  

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.  

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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 CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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. 





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 han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 
BajaTensión. REBT 2002.  

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 han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 
BajaTensión. REBT 2002.  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 

+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  



L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 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.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents 
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, 
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 
han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir.  
 
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. 
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador 
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat 
per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions 
de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
 
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
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.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per 
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina 
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen 
les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments 
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa 
serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
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 
BajaTensión. 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  
- 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.  

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  
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 
BajaTensión. 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.  



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.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  

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.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  

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 
medioambienteproducida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  



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

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.  
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  

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.  

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

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
BajaTensión. 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.  



Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia 
natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del 
contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de 

fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels 
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i 
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o 



mantenir els SPC.  
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista 
i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen 
la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, 
es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin 
una distància de seguretat suficient.  
 
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzatperimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si 
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal 
d'1,5 kN/m.  
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 
que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 
de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  
 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 
a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 
a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat 
dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat 
l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 

components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 
fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
 
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció 
de protecció col·lectiva.  
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti 
que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre 
del terra).  

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecendisposicionesmínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo 
en la indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación.  



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics 
Excavació de les terres 
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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. 
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. 
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 
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. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics 
Excavació de les terres 
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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. 
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. 
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 
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. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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: 
Excavació per a rebaix 
Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics 
Excavació de les terres 
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 



El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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: 
Excavació per a rebaix 
Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
Preparació de la zona de treball 
Situació dels punts topogràfics 
Excavació de les terres 
Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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. 
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. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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. 
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. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat i allisada de talussos 
Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
Situació dels punts topogràfics 
Execució del repàs 
Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
Planor:  ± 15 mm/3 m 
Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 



Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície 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 PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizandeterminadosartículos del pliego de 
prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat i allisada de talussos 
Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
Situació dels punts topogràfics 
Execució del repàs 
Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
Planor:  ± 15 mm/3 m 
Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 
Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície 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 PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizandeterminadosartículos del pliego de 
prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat i allisada de talussos 
Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
Situació dels punts topogràfics 
Execució del repàs 
Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
Planor:  ± 15 mm/3 m 
Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície 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 PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizandeterminadosartículos del pliego de 
prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Plec de condicions 
 
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 
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 CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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 
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 CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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 
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 
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). 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 



Plec de condicions 
 
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 
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 
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). 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 
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. 



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. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

Plec de condicions 
 
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 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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 
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. 
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. 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 



Plec de condicions 
 
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 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 

Plec de condicions 
 
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 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI 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. 

Plec de condicions 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
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 
medioambienteproducida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Plec de condicions 
 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
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 
medioambienteproducida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
Situació dels punts de referència dels nivells 
Abocada i estesa del formigó 
Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
Gruix de la capa: - 30 mm 
Nivell: +20 / - 50 mm 
Planor:  ± 16 mm/2 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
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Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 
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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 
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El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
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Gruix de la capa: - 30 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
3.- UNITAT I CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
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Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 



INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 
Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1 
Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Col·locació amb soldadura 
Col·locació amb cargols 
Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions, en el seu cas 
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 
i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
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. 
Toleràncies d'execució: 
En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 
de l'EAE. 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
Diàmetre dels forats: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a 
l'article 76.2 de l'EAE 
Posició dels forats: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 
de l'EAE 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 



Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 
i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts 
de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
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. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 
càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
Mètode de la clau dinamomètrica. 
Mètode de la femella indicadora. 
Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
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. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 



Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
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. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 
aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 
al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per 

la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
de l'EAE. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 
de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 
amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 



total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 
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. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 
Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 
Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1 
Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Col·locació amb soldadura 
Col·locació amb cargols 
Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col·locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions, en el seu cas 
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 
del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 
i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
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. 
Toleràncies d'execució: 
En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 
de l'EAE. 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 
Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
Diàmetre dels forats: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a 
l'article 76.2 de l'EAE 
Posició dels forats: 
En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 



En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 
de l'EAE 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 
Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 
els plànols de taller. 
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 
i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts 
de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 
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. 
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 
càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés 
s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de 
fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
Mètode de la clau dinamomètrica. 
Mètode de la femella indicadora. 
Mètode convinat. 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
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. 
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 
fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
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. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 
aquesta serà rebutjada. 
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per 
la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 
UNIONS SOLDADES: 
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
de l'EAE. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 
UNIONS CARGOLADES: 
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 
i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 
de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
UNIONS CARGOLADES: 
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
UNIONS SOLDADES: 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 
no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 
de l'obra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
UNIONS SOLDADES: 
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 



Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 
amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 
total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar. 
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 
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. 
UNIONS SOLDADES: 
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
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 CRITERI 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 
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. 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: 
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. 
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. 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
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 CRITERI 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 
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. 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: 
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. 
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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Muntatge d'encofrats 
Col·locació del formigó 
Execució de junts de dilatació i formigonament 
Protecció del formigó fresc i curat 
Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
Gruix:  - 15 mm 
Nivell:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 



S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
15 dies en temps calorós i sec 
7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
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Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
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humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
15 dies en temps calorós i sec 
7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
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 capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
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). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
Planor:  ± 10 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, 
per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la 
humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la 
realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 



té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
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. 
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. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es 
compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja 
anterior. 
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 mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
Una longitud de 500 de calçada 
Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 
Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 
la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 
ella. 
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència 
de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils 
transversals. 
Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 

i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 
del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 
causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 
els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
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 capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
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). 
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Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
Planor:  ± 10 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat. 
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, 
per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la 
humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la 
realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
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. 
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. 
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es 
compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja 
anterior. 
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 mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
Una longitud de 500 de calçada 
Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució. 

Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 
la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 
ella. 
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència 
de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils 
transversals. 
Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF. 
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 
del conjunt compleixi l'especificat. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 
causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 
els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial. 

Plec de condicions 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a la protecció d'escocells. 
S'han considerat els elements següents: 
Bastiment per a tapes d'escocell 
Tapa d'escocell 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Bastiment per a tapa d'escocell: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del bastiment amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col·locat no ha de tenir defectes visibles ni modificacions de les condicions exigides 
als materials components. 
Toleràncies d'execució: 
Balcament general:  ± 3 mm 
BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL: 
La part superior del bastiment ha de quedar al mateix pla que l'enrajolat perimetral i sòlidament 
travat al paviment per les seves potes d'ancoratge. 
Toleràncies d'execució: 
Distància entre el pla del bastiment i el de l'enrajolat:  ± 2 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL: 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
Col·locació de la sorra-ciment 
Col·locació de les peces de panot 
Humectació de la superfície 
Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
Col·locació de la capa de morter 

Humectació de les peces per col·locar 
Col·locació de les peces 
Humectació de la superfície 
Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,senseresalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
Nivell:  ± 10 mm 
Planor:  ± 4 mm/2 m 
Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació 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. 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
Col·locació de la sorra-ciment 
Col·locació de les peces de panot 
Humectació de la superfície 
Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
Col·locació de la capa de morter 
Humectació de les peces per col·locar 
Col·locació de les peces 
Humectació de la superfície 
Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,senseresalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 

Nivell:  ± 10 mm 
Planor:  ± 4 mm/2 m 
Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació 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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 



L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del llit de sorra 
Compactació i col·locació de les peces 
Rejuntat de les peces amb morter 
Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del llit de sorra 
Col·locació i compactació dels llambordins 
Rebliment dels junts amb sorra 
Compactació final dels llambordins 
Escombrat de l'excés de sorra 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,senseresalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
Nivell:  ± 12 mm 
Replanteig:  ± 10 mm 
Planor:  ± 5 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del llit de sorra 
Compactació i col·locació de les peces 
Rejuntat de les peces amb morter 
Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del llit de sorra 
Col·locació i compactació dels llambordins 
Rebliment dels junts amb sorra 
Compactació final dels llambordins 
Escombrat de l'excés de sorra 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,senseresalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 



es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
Nivell:  ± 12 mm 
Replanteig:  ± 10 mm 
Planor:  ± 5 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del llit de sorra 
Compactació i col·locació de les peces 
Rejuntat de les peces amb morter 
Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del llit de sorra 
Col·locació i compactació dels llambordins 
Rebliment dels junts amb sorra 
Compactació final dels llambordins 
Escombrat de l'excés de sorra 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,senseresalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
Nivell:  ± 12 mm 
Replanteig:  ± 10 mm 
Planor:  ± 5 mm/3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 



Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Plec de condicions 
 
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 CRITERI 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). 

Plec de condicions 
 
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 
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 trencajunts 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 
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. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Comprovació de la superfície de recolzament 
Col·locació del morter, si és el cas 
Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 
no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
Guerxament:  ± 2 mm 
Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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. 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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: 
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 superfícies que l'han de rebre. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizandeterminadosartículos del pliego de 
prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Plec de condicions 
 
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 
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. 
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 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
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. 
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. 
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 CRITERI 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 CódigoTécnico de la EdificaciónParte 
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de PrescripcionesTécnicas 
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 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 
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: 
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. 

Plec de condicions 
 
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. 
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 CRITERI 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). 

Plec de condicions 
 
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 CRITERI 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 PrescripcionesTécnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizandeterminadosartículos del pliego de 
prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construcción 



de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, 
i reblert lateral amb terres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
Comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
Formació de forats per a connexionat tubs 
Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Acoblament dels tubs 
Reblert lateral amb terres 
Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a 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. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
Planor:  ± 5 mm/m 
Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Llaurada del terreny 
Protecció del terreny llaurat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT. 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior 
a 5 o 10 cm, en funció de l'ús previst. 
La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació 
equilibrada entre macroporus i microporus. 
La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 
l'aeració de la terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 
Toleràncies d'execució: 
Fondària:  ± 10% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja 
del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada 
que s'executa la partida. 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han 
d'aturar els treballs i avisar la DF. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
3.- UNITAT I CRITERI 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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PROJECTE EXECUTIU DE L´ENTORN DEL CENTRE JUVENIL
Avinguda d´Icària num. 7,  MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS
Assumpta Brau Rius (arquitecta)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1DGOVM1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i apilament de les terres a la mateixa obra per la
seva utilització en talusos i parterres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 458,000 458,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 458,000

2 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ    esplanada de sauló 1,000 1,000 297,000 297,000 C#*D#*E#*F#
2 CJ     zona estada de bar de sauló 1,000 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 CJ    plantacio gramínies jardí 1,000 1,000 238,000 238,000 C#*D#*E#*F#
4 Centre andalús , posterior plantacio

gramínies,
1,000 1,000 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

5 Centre andaluz lateral CJ plantacio
gramínies

1,000 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 707,000

3 P2214-AYNSM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ zona esplanada sauló amfiteatre
central

10,650 1,600 17,040 C#*D#*E#*F#

2 CJ zona esplanada sauló amfiteatre
nord

4,000 1,100 4,400 C#*D#*E#*F#

3 CJ zona esplanada sauló amfiteatre
sud

4,580 2,250 10,305 C#*D#*E#*F#

4 CJ zona estada bar sauló 9,000 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
5 CJ accés 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
6 CJ vorera jardí 1,500 1,600 2,400 C#*D#*E#*F#
7 CJ jardi i bassa de laminació 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,645

4 P221755SUM m3 Excavació de rebaix per a asseentament de mur de gabions en talús Escola Hosteleria, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i terres deixades a la vora per al seu posterior aprofitament en
reblert i perfilat de talusos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs de contenció
2 Sec T2 10,000 1,430 14,300 C#*D#*E#*F#
3 sec T3 12,000 1,660 19,920 C#*D#*E#*F#
4 sec T4 8,000 1,600 12,800 C#*D#*E#*F#
5 sec T5 14,000 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#
6 excav murets talús
7 Sec T4 12,000 0,120 1,440 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

8 Sec T5 8,000 0,240 1,920 C#*D#*E#*F#
9 Sec L1 8,000 0,220 1,760 C#*D#*E#*F#

10 Sec L2 8,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,540

5 P221BEL6YM1 m3 Excavació de rases per a drenatge, sanejament, instal.lacions d'enllumenat i reg en obra civil, de fins a 1m.
d'amplada i de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació drenatge
2 tub 300  a la xarxa de sanejament de

l'edifici
3,000 4,000 0,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 embornals de 30x70 2,000 0,600 1,050 1,000 1,260 C#*D#*E#*F#
4 embornals dobles de 30x150 amb

sorrer
2,000 0,600 1,800 1,000 2,160 C#*D#*E#*F#

5 excavació rases i arquetes enllumenat C#*D#*E#*F#
6 sota paviment de sauló prisma 40x25 42,000 0,400 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
7 11,75+13+5,5+11,75 C#*D#*E#*F#
8 2 Ø 90 sota pav de formigó

directament sobre sorra
25,000 0,400 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

9 arquetes enllumenat 60x60 3,000 0,700 0,700 0,600 0,882 C#*D#*E#*F#
10 excavació rases reg
11 Obra civil de reg
12 rasa 25+17 38,000 0,700 0,600 15,960 C#*D#*E#*F#
13 arquetes 0,6x0,6 3,000 0,900 0,900 0,900 2,187 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,529

6 P224353A9M 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 tub 300  a la xarxa de sanejament de
l'edifici

3,000 4,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

2 sota paviment de sauló prisma 40x25 42,000 0,400 16,800 C#*D#*E#*F#
3 11,75+13+5,5+11,75 C#*D#*E#*F#
4 2 Ø 90 sota pav de formigó

directament sobre sorra
25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#

5 rasa 25+17 38,000 0,700 26,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

7 P2A04ILKM m3 Subministrament de terra adequada d'aportació per a reblert de rases d'enllumenat i reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub 300  a la xarxa de sanejament de
l'edifici

3,000 4,000 0,500 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#

2 2 Ø 90 sota pav de formigó
directament sobre sorra

25,000 0,400 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#

3 rasa 25+17 38,000 0,700 0,100 2,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,760

8 P2258DRNDM1 m3 Terraplenat i piconatge en rases amb terres de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub 300  a la xarxa de sanejament de
l'edifici

3,000 4,000 0,500 0,650 3,900 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 sota paviment de sauló prisma 40x25 42,000 0,400 0,400 6,720 C#*D#*E#*F#
3 2 Ø 90 sota pav de formigó

directament sobre sorra
25,000 0,400 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 rasa 25+17 38,000 0,700 0,500 13,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,920

9 P224253C7M m2 Acabat i allisada de talussos amb terres d'aportació o terres procedents de la pròpia excavació, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talus Avda Icària 15,000 8,000 0,500 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Parterre 4,000 7,000 0,700 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,600

10 P224253C7M2 m2 Terraplenat per formació de subbase de paviments amb terres procedents de la propia excavació, amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ amfiteatre 100,000 0,080 8,000 C#*D#*E#*F#
2 CJ accés 143,000 0,070 10,010 C#*D#*E#*F#
3 CJ  jardí 15,000 4,000 0,110 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,610

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 02  MURS DE CONTENCIÓ DE GABIONS

1 P3J4CVUQM m3 Mur de gabions de formigó reciclat format per estructura base de gabions de malla electrosoldada amb gabió de
base de 2x1,3x1 m i estructura per a mur superior de gabió 2x1x0,7 m., de malla electrosoldada galvanitzada, de
diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla i reblert amb formigó reciclat de més de 150 mm, per a
reblert de gabions, col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 P3J4CVUOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x1,3x1 m, de malla electrosoldada galvanitzada,
de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla i reblert amb formigó reciclat, per a reblert de gabions,
col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

3 P3J4CVUOM1 m3 Murets de gabions no estructurals, de malla electrosoldada per formació de parterres, amb gabió de 2x0,5x0,5
m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla i reblert amb
formigó reciclat, col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 0,250 4,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P3J4CVUOM2 m3 Murets de gabions no estructurals de malla electrosoldada per formació de parterres, amb gabió de 2x0,5x0,7 m,
de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla i reblert amb
formigó reciclat, col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 0,500 0,700 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 P3Z3D537M m2 Capa de neteja i anivellament per a base de murs de gabions, de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 1,300 52,000 C#*D#*E#*F#
2 36,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 P7B16Q3LM m2 Subministrament i col.locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a
275 g/m2, col·locat sense adherir per a protecció de la superfície del trasdós dels gabions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Geotèxtil al trasdòs murs de gabions 61,200 61,200 C#*D#*E#*F#
2 gab 1,70   36x1,7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 gab 1,00  4x1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 gab 0,5  16x0,5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 gab 0,7  20x0,7 7,800 7,800 C#*D#*E#*F#
6 laterals 2+1+ (0,5x4) + (0,7x4) C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 03  PAVIMENTS

1 P936E3FRM m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cj acces 143,000 0,100 14,300 C#*D#*E#*F#
2 cj jardi 25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

2 P930B3H7M m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ  acces 4,500 0,500 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
2 CJ escales 5,000 0,380 0,500 0,950 C#*D#*E#*F#
3 CJ escales 3,500 0,380 0,600 0,798 C#*D#*E#*F#
4 CJ jardi 6,000 0,500 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE L´ENTORN DEL CENTRE JUVENIL
Avinguda d´Icària num. 7,  MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS
Assumpta Brau Rius (arquitecta)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3,323

3 P9F4DMHXM2 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de
morter, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ  acces 7,000 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#
2 CJ jardi 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 15,300 0,600 9,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,280

4 P9F4DMHXM m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de
sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ  acces 37,250 0,300 11,175 C#*D#*E#*F#
2 CJ jardi 4,000 1,500 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,725

5 P9E1DMWMM m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 P936E3FQM m3 Paviment de sauló de 15 cm. de gruix, col.locat sobre terreny natural llaurat, excavat i/o terraplenat, amb estesa
i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 amfiteatre  (15 cm de saulo) 287,500 0,150 43,125 C#*D#*E#*F#
2 jardí posterior 100,000 0,150 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,125

7 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat antilliscant, inclosa la formació d'encintat
per a formació d'escales en talús, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 escales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

8 P990-49BM u Formació d'escocell amb xapa metàl.lica, de perfil laminat d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix i alçada variable
entre 50 i 80 cm. d'alçada, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P447DMDEM m Xapa metàl.lica d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix i 20 cm. d'alçada per a col.locar en frontal d'escales de
formigó i encintat de paviments, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CJ frontal esclaes c. Molí 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
2 CJ frontal escales 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Obra elemental 01  ENLLUMENAT

1 F8ZA065Z m2 TRACTAMENT ANTIPINTADES I ANTIENGANXINES DE COLUMNES O BÀCULS CONSISTENT EN:
- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT
- APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT
- APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFITI; UNA
CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT, I UNA ALTRE CAPA
D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICONPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL600
DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT.
S'inclou tots el materials i elements auxiliars necessaris per deixar completament acabada la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna 2,000 3,140 0,150 2,500 2,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,355

2 F89UU10Z M2 TRACTAMENT ANTIÒXID DE COLUMNES O BÀCULS CONSISTENT EN:

- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT
- DESENGRASSAT GENERAL DE LLA BASE DEL SUPORT MITJANÇANT TÈXTILS IMPREGNATS EN
DISSOLVENT TIPUS INTA 16.23.12.
- APLICACIÓ A BROTXA D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ EPOXI/POLIAMIDA DE DOS COMPONENTS,
ESPECIAL PER A GALVANITZATS, AMB UN GRUIX A  PEL·LÍCULA SECA DE 30 MICRES.
- UN COP SECA PERFECTAMENT LA CAPA ANTERIOR S'APLICARÀ A BROTXA DOS CAPES DE
PINTURA SINTÈTICA DEL TIPUS ACRÍLICA EN DOS
COMPONENTS I UN ESPESSOR D'APLICACIÓ DE 60 MICRES ANTIOXIDANT I BRILLANT PER A
L'EXTERIOR, DEL COLOR RAL 7005 O EL QUE ES DETERMINI, FABRICADA SEGONS NORMA INTA
16.42.18 I AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA SECA I PER CAPA DE 30 MICRES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columna 2,000 3,140 0,150 2,500 2,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,355

3 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,75+13+5,5+11,75+25 67,000 1,100 73,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,700

4 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

7 11,75+13+5,5+11,75= 42 42,000 1,100 46,200 C#*D#*E#*F#
8 connexio edifici  25 ml 25,000 1,100 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,700

6 EG319554 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 11,75+13+5,5+11,75= 42 42,000 1,100 46,200 C#*D#*E#*F#
2 connexio edifici  25 ml 25,000 1,100 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,700

7 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I 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#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 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

9 FHM11NZZ u Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat per immersió en bany de zinc calent, sobre
dau de formigó de 80x80x80cm, de forma cònica, de 8 m d'alçària,amb fuste de tub d'acer, placa base soldada
al fuste, perns d'ancoratge, anell d'unió i reforça en paviment, cartel·les d'unió i reforç, portelles de registre per
accés a la ubicació dels accessoris d'encesa i protecció, sistema de tancament amb clau especial, passamans i
ganxos per a la subjecció d'accessoris i auxiliars, deixat mecanitzat per instal.lar projectors amb 3 punts de
fixació, roscat i passacables a 7 i 6,5 m. d'alçada. Inclou perns, plantilla i transport a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FHN32C3X u Subministrament, connexionat i instal·lació de projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i armadura
injectada d'alumini, reflector en alumini anoditzat de distribució segons estudi lumínic, juntes d'estanqueïtat de
silicona, amb subministrament inclòs d'equip incorporat i làmpada tecnologia LED de 34W o 73W . Model TNG
TANGO GEN2 de la firma CARANDINI o similar equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EG142BZZM u Partida alçada per a la connexió de quadre elèctric de l'edifici, amb la instal.lació de proteccions i rellotge T,
equipant una sortida per a les columnes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PDG2-6SG6 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 1,100 46,200 C#*D#*E#*F#
2 25,000 1,100 27,500

TOTAL AMIDAMENT 73,700

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Obra elemental 02  DRENATGES I SANEJAMENT

1 PD55-E3NB u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb sorral, amb parets de 10 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 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PD50-4820 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PD7A-EUTA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 04  INSTAL·LACIONS
Obra elemental 03  REG

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 PD31-5684 u Pericó de pas i tapa fixa, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H1527500 m Partida complerta de seguretat i salut a la urbanització, mesures col.lectives i individuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL
Subobra 01  ENTORN CENTRE JUVENIL
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4FIN1M m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 83,900 83,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,900

2 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 83,900 83,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,900

EUR
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P-1 EG142BZZM u Partida alçada per a la connexió de quadre elèctric de l'edifici, amb la instal.lació de
proteccions i rellotge T, equipant una sortida per a les columnes.

206,04 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-2 EG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 EG319554 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

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 12,04 €
(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-5 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)

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 F89UU10Z M2 TRACTAMENT ANTIÒXID DE COLUMNES O BÀCULS CONSISTENT EN:

- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL
SUPORT
- DESENGRASSAT GENERAL DE LLA BASE DEL SUPORT MITJANÇANT TÈXTILS
IMPREGNATS EN DISSOLVENT TIPUS INTA 16.23.12.
- APLICACIÓ A BROTXA D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ EPOXI/POLIAMIDA DE DOS
COMPONENTS, ESPECIAL PER A GALVANITZATS, AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA
SECA DE 30 MICRES.
- UN COP SECA PERFECTAMENT LA CAPA ANTERIOR S'APLICARÀ A BROTXA DOS
CAPES DE PINTURA SINTÈTICA DEL TIPUS ACRÍLICA EN DOS
COMPONENTS I UN ESPESSOR D'APLICACIÓ DE 60 MICRES ANTIOXIDANT I
BRILLANT PER A L'EXTERIOR, DEL COLOR RAL 7005 O EL QUE ES DETERMINI,
FABRICADA SEGONS NORMA INTA 16.42.18 I AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA SECA I
PER CAPA DE 30 MICRES.

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-7 F8ZA065Z m2 TRACTAMENT ANTIPINTADES I ANTIENGANXINES DE COLUMNES O BÀCULS
CONSISTENT EN:
- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL
SUPORT
- APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT
- APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I
ANTIGRAFITI; UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG
SYSTEM O EQUIVALENT, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB
COLOR, BICONPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL600 DE HLG SYSTEM
O EQUIVALENT.
S'inclou tots el materials i elements auxiliars necessaris per deixar completament acabada la
partida.

10,62 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

64,82 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-9 FHM11NZZ u Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat per immersió en bany
de zinc calent, sobre dau de formigó de 80x80x80cm, de forma cònica, de 8 m d'alçària,amb
fuste de tub d'acer, placa base soldada al fuste, perns d'ancoratge, anell d'unió i reforça en
paviment, cartel·les d'unió i reforç, portelles de registre per accés a la ubicació dels
accessoris d'encesa i protecció, sistema de tancament amb clau especial, passamans i
ganxos per a la subjecció d'accessoris i auxiliars, deixat mecanitzat per instal.lar projectors
amb 3 punts de fixació, roscat i passacables a 7 i 6,5 m. d'alçada. Inclou perns, plantilla i
transport a l'obra.

980,39 €

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 FHN32C3X u Subministrament, connexionat i instal·lació de projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa
armadura i armadura injectada d'alumini, reflector en alumini anoditzat de distribució segons
estudi lumínic, juntes d'estanqueïtat de silicona, amb subministrament inclòs d'equip
incorporat i làmpada tecnologia LED de 34W o 73W . Model TNG TANGO GEN2 de la firma
CARANDINI o similar equivalent.

459,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)

P-11 H1527500 m Partida complerta de seguretat i salut a la urbanització, mesures col.lectives i individuals. 537,94 €
(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 P2214-AYNSM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-13 P221755SUM m3 Excavació de rebaix per a asseentament de mur de gabions en talús Escola Hosteleria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i terres deixades a la vora per
al seu posterior aprofitament en reblert i perfilat de talusos.

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 P221BEL6YM1 m3 Excavació de rases per a drenatge, sanejament, instal.lacions d'enllumenat i reg en obra civil,
de fins a 1m. d'amplada i de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,49 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 P224253C7M m2 Acabat i allisada de talussos amb terres d'aportació o terres procedents de la pròpia
excavació, amb mitjans mecànics

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 P224253C7M2 m2 Terraplenat per formació de subbase de paviments amb terres procedents de la propia
excavació, amb mitjans mecànics

3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 P224353A9M m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,18 €
(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-18 P2258DRNDM1 m3 Terraplenat i piconatge en rases amb terres de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-19 P22D1DGOVM1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i apilament de les terres a la
mateixa obra per la seva utilització en talusos i parterres

2,54 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 P2A04ILKM m3 Subministrament de terra adequada d'aportació per a reblert de rases d'enllumenat i reg 5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-21 P2R4FIN1M m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 P3J4CVUOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x1,3x1 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla i reblert
amb formigó reciclat, per a reblert de gabions, col·locat amb mitjans manuals i mecànics,
amb la cara exterior acabada concertada.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-23 P3J4CVUOM1 m3 Murets de gabions no estructurals, de malla electrosoldada per formació de parterres, amb
gabió de 2x0,5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x
100 mm de pas de malla i reblert amb formigó reciclat, col·locat amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

297,89 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 P3J4CVUOM2 m3 Murets de gabions no estructurals de malla electrosoldada per formació de parterres, amb
gabió de 2x0,5x0,7 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x
100 mm de pas de malla i reblert amb formigó reciclat, col·locat amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

245,30 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-25 P3J4CVUQM m3 Mur de gabions de formigó reciclat format per estructura base de gabions de malla
electrosoldada amb gabió de base de 2x1,3x1 m i estructura per a mur superior de gabió
2x1x0,7 m., de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de
pas de malla i reblert amb formigó reciclat de més de 150 mm, per a reblert de gabions,
col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

120,00 €

(CENT VINT EUROS)

P-26 P3Z3D537M m2 Capa de neteja i anivellament per a base de murs de gabions, de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 P447DMDEM m Xapa metàl.lica d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix i 20 cm. d'alçada per a col.locar en
frontal d'escales de formigó i encintat de paviments, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
en perfils laminats en calent

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-28 P7B16Q3LM m2 Subministrament i col.locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir per a protecció de la superfície del
trasdós dels gabions

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-29 P930B3H7M m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

79,41 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 P936E3FQM m3 Paviment de sauló de 15 cm. de gruix, col.locat sobre terreny natural llaurat, excavat i/o
terraplenat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

28,14 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-31 P936E3FRM m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 27,43 €
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-32 P990-49BM u Formació d'escocell amb xapa metàl.lica, de perfil laminat d'acer galvanitzat de 10 mm. de
gruix i alçada variable entre 50 i 80 cm. d'alçada, col·locat amb morter

200,96 €

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 P9E1DMWMM m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-34 P9F4DMHXM m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-35 P9F4DMHXM2 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de morter, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-36 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat antilliscant, inclosa la
formació d'encintat per a formació d'escales en talús, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics.

19,98 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 PD31-5684 u Pericó de pas i tapa fixa, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

161,41 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 PD50-4820 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

59,49 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 PD55-E3NB u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb sorral, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

65,47 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 PD7A-EUTA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix

48,25 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-41 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-42 PDG2-6SG6 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,94 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

38,15 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-44 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

62,64 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-45 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7
a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un
pendent inferior al 12 %

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

A Barcelona, febrer 2019

Assumpta Brau
arquitecta
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P-1 EG142BZZM u Partida alçada per a la connexió de quadre elèctric de l'edifici, amb la instal.lació de
proteccions i rellotge T, equipant una sortida per a les columnes.

206,04 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 195,00000 €
Altres conceptes 11,04000 €

P-2 EG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,45 €

BG319230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,64260 €

Altres conceptes 0,80740 €

P-3 EG319554 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

4,48 €

BG319550 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

2,30520 €

Altres conceptes 2,17480 €

P-4 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 12,04 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,49940 €

Altres conceptes 10,37060 €

P-5 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)

3,77 €

B2RA7LP0 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)

3,59000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-6 F89UU10Z M2 TRACTAMENT ANTIÒXID DE COLUMNES O BÀCULS CONSISTENT EN:

- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL
SUPORT
- DESENGRASSAT GENERAL DE LLA BASE DEL SUPORT MITJANÇANT TÈXTILS
IMPREGNATS EN DISSOLVENT TIPUS INTA 16.23.12.
- APLICACIÓ A BROTXA D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ EPOXI/POLIAMIDA DE DOS
COMPONENTS, ESPECIAL PER A GALVANITZATS, AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA
SECA DE 30 MICRES.
- UN COP SECA PERFECTAMENT LA CAPA ANTERIOR S'APLICARÀ A BROTXA DOS
CAPES DE PINTURA SINTÈTICA DEL TIPUS ACRÍLICA EN DOS
COMPONENTS I UN ESPESSOR D'APLICACIÓ DE 60 MICRES ANTIOXIDANT I
BRILLANT PER A L'EXTERIOR, DEL COLOR RAL 7005 O EL QUE ES DETERMINI,
FABRICADA SEGONS NORMA INTA 16.42.18 I AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA SECA I
PER CAPA DE 30 MICRES.

33,26 €

B090U60P KG RESINA EPOXI EN DISPERSIO AQUOSA 5,33600 €
Altres conceptes 27,92400 €

P-7 F8ZA065Z m2 TRACTAMENT ANTIPINTADES I ANTIENGANXINES DE COLUMNES O BÀCULS
CONSISTENT EN:
- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL
SUPORT
- APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT
- APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I
ANTIGRAFITI; UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG
SYSTEM O EQUIVALENT, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB
COLOR, BICONPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL600 DE HLG SYSTEM
O EQUIVALENT.

10,62 €
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S'inclou tots el materials i elements auxiliars necessaris per deixar completament acabada la
partida.

B8ZAU101 KG RESINA D'EMULSIO ACRILICA AMB 'TEFLON' 5,08000 €
Altres conceptes 5,54000 €

P-8 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

64,82 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,69000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

48,91000 €

Altres conceptes 11,22000 €

P-9 FHM11NZZ u Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat per immersió en bany
de zinc calent, sobre dau de formigó de 80x80x80cm, de forma cònica, de 8 m d'alçària,amb
fuste de tub d'acer, placa base soldada al fuste, perns d'ancoratge, anell d'unió i reforça en
paviment, cartel·les d'unió i reforç, portelles de registre per accés a la ubicació dels
accessoris d'encesa i protecció, sistema de tancament amb clau especial, passamans i
ganxos per a la subjecció d'accessoris i auxiliars, deixat mecanitzat per instal.lar projectors
amb 3 punts de fixació, roscat i passacables a 7 i 6,5 m. d'alçada. Inclou perns, plantilla i
transport a l'obra.

980,39 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM11NZZ u columna de planxa d'acer galvanitzat per immersió en bany de zinc calent, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària,amb fuste de tub d'acer, placa base soldada al fuste, perns
d'ancoratge, anell d'unió i reforça en paviment, cartel·les d'unió i reforç, portelles de registre
per accés a la ubicació dels accessoris d'encesa i protecció, sistema de tancament amb clau
especial, passamans i ganxos per a la subjecció d'accessoris i auxiliars, carrils en 'u' per a
fixació de projectors, sortida de cables d'alimentació a projectors.

750,00000 €

Altres conceptes 190,34000 €

P-10 FHN32C3X u Subministrament, connexionat i instal·lació de projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa
armadura i armadura injectada d'alumini, reflector en alumini anoditzat de distribució segons
estudi lumínic, juntes d'estanqueïtat de silicona, amb subministrament inclòs d'equip
incorporat i làmpada tecnologia LED de 34W o 73W . Model TNG TANGO GEN2 de la firma
CARANDINI o similar equivalent.

459,00 €

BHN32C3X ut projector clase I, IP-65 IK-10, amb tapa armadura i armadura injectada d'alumini, reflector en
alumini anoditzat de distribució segons estudi lumínic, juntes d'estanqueïtat de silicona, amb
subministrament inclòs d'equip incorporat i làmpada tecnologia LED de 34W o 73W . Model
TNG TANGO GEN2 de la firma CARANDINI o similar equivalent.

420,00000 €

Altres conceptes 39,00000 €

P-11 H1527500 m Partida complerta de seguretat i salut a la urbanització, mesures col.lectives i individuals. 537,94 €
Sense descomposició 537,94000 €

P-12 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,06 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-13 P221755SU m3 Excavació de rebaix per a asseentament de mur de gabions en talús Escola Hosteleria, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i terres deixades a la vora per
al seu posterior aprofitament en reblert i perfilat de talusos.

3,43 €

Altres conceptes 3,43000 €

P-14 P221BEL6Y m3 Excavació de rases per a drenatge, sanejament, instal.lacions d'enllumenat i reg en obra civil,
de fins a 1m. d'amplada i de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,49 €

Altres conceptes 7,49000 €
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P-15 P224253C7 m2 Acabat i allisada de talussos amb terres d'aportació o terres procedents de la pròpia
excavació, amb mitjans mecànics

3,58 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,69200 €
Altres conceptes 1,88800 €

P-16 P224253C7 m2 Terraplenat per formació de subbase de paviments amb terres procedents de la propia
excavació, amb mitjans mecànics

3,58 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,69200 €
Altres conceptes 1,88800 €

P-17 P224353A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,18 €
Altres conceptes 2,18000 €

P-18 P2258DRND m3 Terraplenat i piconatge en rases amb terres de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm

6,70 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-19 P22D1DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i apilament de les terres a la
mateixa obra per la seva utilització en talusos i parterres

2,54 €

Altres conceptes 2,54000 €

P-20 P2A04ILKM m3 Subministrament de terra adequada d'aportació per a reblert de rases d'enllumenat i reg 5,92 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 5,64000 €
Altres conceptes 0,28000 €

P-21 P2R4FIN1M m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-22 P3J4CVUO m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x1,3x1 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla i reblert
amb formigó reciclat, per a reblert de gabions, col·locat amb mitjans manuals i mecànics,
amb la cara exterior acabada concertada.

120,00 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 18,71100 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 1,53600 €
Altres conceptes 99,75300 €

P-23 P3J4CVUO m3 Murets de gabions no estructurals, de malla electrosoldada per formació de parterres, amb
gabió de 2x0,5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x
100 mm de pas de malla i reblert amb formigó reciclat, col·locat amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

297,89 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 1,34400 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 15,30900 €
B353-35AT u Gabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75

mm de pas de malla
90,91000 €

Altres conceptes 190,32700 €

P-24 P3J4CVUO m3 Murets de gabions no estructurals de malla electrosoldada per formació de parterres, amb
gabió de 2x0,5x0,7 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x
100 mm de pas de malla i reblert amb formigó reciclat, col·locat amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

245,30 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 1,34400 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 15,30900 €
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B353-35AT u Gabió de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75
mm de pas de malla

90,91000 €

Altres conceptes 137,73700 €

P-25 P3J4CVUQ m3 Mur de gabions de formigó reciclat format per estructura base de gabions de malla
electrosoldada amb gabió de base de 2x1,3x1 m i estructura per a mur superior de gabió
2x1x0,7 m., de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de
pas de malla i reblert amb formigó reciclat de més de 150 mm, per a reblert de gabions,
col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

120,00 €

B03B-05NR m3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions 17,35020 €
B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 1,15200 €

Altres conceptes 101,49780 €

P-26 P3Z3D537M m2 Capa de neteja i anivellament per a base de murs de gabions, de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

9,81 €

B067-2A9W m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

5,31825 €

Altres conceptes 4,49175 €

P-27 P447DMDE m Xapa metàl.lica d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix i 20 cm. d'alçada per a col.locar en
frontal d'escales de formigó i encintat de paviments, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
en perfils laminats en calent

25,00 €

B44Z-0M0F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

14,82000 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-28 P7B16Q3LM m2 Subministrament i col.locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir per a protecció de la superfície del
trasdós dels gabions

3,31 €

B7B1-0KP9 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2 2,01300 €
Altres conceptes 1,29700 €

P-29 P930B3H7M m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

79,41 €

B069-2A9J m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

61,88700 €

Altres conceptes 17,52300 €

P-30 P936E3FQM m3 Paviment de sauló de 15 cm. de gruix, col.locat sobre terreny natural llaurat, excavat i/o
terraplenat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

28,14 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 19,12450 €
B011-05ME m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 8,93400 €

P-31 P936E3FRM m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 27,43 €
B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 19,12450 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08150 €
Altres conceptes 8,22400 €

P-32 P990-49BM u Formació d'escocell amb xapa metàl.lica, de perfil laminat d'acer galvanitzat de 10 mm. de
gruix i alçada variable entre 50 i 80 cm. d'alçada, col·locat amb morter

200,96 €
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B990-0GVM u Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm 168,60000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,35847 €

Altres conceptes 32,00153 €

P-33 P9E1DMWM m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

25,00 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00163 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,42600 €
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €

Altres conceptes 18,25214 €

P-34 P9F4DMHX m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

28,01 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 11,43420 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,26996 €
Altres conceptes 15,30584 €

P-35 P9F4DMHX m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de morter, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

28,01 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 11,43420 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,26996 €
Altres conceptes 15,30584 €

P-36 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat antilliscant, inclosa la
formació d'encintat per a formació d'escales en talús, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics.

19,98 €

B06E-12GU m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

10,49261 €

Altres conceptes 9,48739 €

P-37 PD31-5684 u Pericó de pas i tapa fixa, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

161,41 €

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

9,95148 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

4,47286 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,54749 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00326 €
Altres conceptes 146,43491 €

P-38 PD50-4820 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

59,49 €

BD50-1KMA u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

38,33000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,07600 €

Altres conceptes 20,08400 €
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P-39 PD55-E3NB u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb sorral, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

65,47 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 1,20960 €

B0DF8-0FFB u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,10770 €
B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
14,39618 €

Altres conceptes 48,75652 €

P-40 PD7A-EUTA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix

48,25 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,52748 €

BD7F-1OIW m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 2
(2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

18,62400 €

BDW3-FFAN u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 2,75880 €

BDW3-FFAS u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,07000 €
Altres conceptes 21,26972 €

P-41 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

3,40 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,30600 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,46460 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,68000 €

Altres conceptes 0,94940 €

P-42 PDG2-6SG6 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

11,94 €

BDG3-34IF u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90
mm de diàmetre nominal

0,46460 €

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,30600 €
B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
6,24413 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,36000 €

Altres conceptes 1,56527 €

P-43 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

38,15 €

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 20,22000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,14339 €

Altres conceptes 17,78661 €

P-44 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

62,64 €
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BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

14,47000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,90417 €

Altres conceptes 45,26583 €

P-45 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7
a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un
pendent inferior al 12 %

0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

A Barcelona, agost  2019

Assumpta Brau  Rius
arquitecta
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Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1DGOVM1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i
apilament de les terres a la mateixa obra per la seva utilització en
talusos i parterres (P - 19)

2,54 458,000 1.163,32

2 PR25-DOFC m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada
d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12
% (P - 45)

0,22 707,000 155,54

3 P2214-AYNSM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)

4,06 57,645 234,04

4 P221755SUM m3 Excavació de rebaix per a asseentament de mur de gabions en talús
Escola Hosteleria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i terres deixades a la vora per al seu posterior
aprofitament en reblert i perfilat de talusos. (P - 13)

3,43 71,540 245,38

5 P221BEL6YM1 m3 Excavació de rases per a drenatge, sanejament, instal.lacions
d'enllumenat i reg en obra civil, de fins a 1m. d'amplada i de fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 14)

7,49 44,529 333,52

6 P224353A9M m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 17)

2,18 59,400 129,49

7 P2A04ILKM m3 Subministrament de terra adequada d'aportació per a reblert de rases
d'enllumenat i reg
(P - 20)

5,92 4,760 28,18

8 P2258DRNDM1 m3 Terraplenat i piconatge en rases amb terres de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm (P - 18)

6,70 27,920 187,06

9 P224253C7M m2 Acabat i allisada de talussos amb terres d'aportació o terres
procedents de la pròpia excavació, amb mitjans mecànics (P - 15)

3,58 79,600 284,97

10 P224253C7M2 m2 Terraplenat per formació de subbase de paviments amb terres
procedents de la propia excavació, amb mitjans mecànics (P - 16)

3,58 24,610 88,10

TOTAL Capítol 01.01.01 2.849,60

Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 02 MURS DE CONTENCIÓ DE GABIONS

1 P3J4CVUQM m3 Mur de gabions de formigó reciclat format per estructura base de
gabions de malla electrosoldada amb gabió de base de 2x1,3x1 m i
estructura per a mur superior de gabió 2x1x0,7 m., de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de
pas de malla i reblert amb formigó reciclat de més de 150 mm, per a
reblert de gabions, col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la
cara exterior acabada concertada. (P - 25)

120,00 70,000 8.400,00

2 P3J4CVUOM m3 Estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x1,3x1
m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50
x 100 mm de pas de malla i reblert amb formigó reciclat, per a reblert
de gabions, col·locat amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara
exterior acabada concertada. (P - 22)

120,00 5,200 624,00

3 P3J4CVUOM1 m3 Murets de gabions no estructurals, de malla electrosoldada per
formació de parterres, amb gabió de 2x0,5x0,5 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de
pas de malla i reblert amb formigó reciclat, col·locat amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada. (P - 23)

297,89 4,000 1.191,56
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4 P3J4CVUOM2 m3 Murets de gabions no estructurals de malla electrosoldada per
formació de parterres, amb gabió de 2x0,5x0,7 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm de
pas de malla i reblert amb formigó reciclat, col·locat amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada. (P - 24)

245,30 7,000 1.717,10

5 P3Z3D537M m2 Capa de neteja i anivellament per a base de murs de gabions, de 10
cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 26)

9,81 70,000 686,70

6 P7B16Q3LM m2 Subministrament i col.locació de geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat
sense adherir per a protecció de la superfície del trasdós dels gabions
(P - 28)

3,31 95,000 314,45

TOTAL Capítol 01.01.02 12.933,81

Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 03 PAVIMENTS

1 P936E3FRM m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 31)

27,43 16,800 460,82

2 P930B3H7M m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 29)

79,41 3,323 263,88

3 P9F4DMHXM2 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de morter, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 35)

28,01 14,280 399,98

4 P9F4DMHXM m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 34)

28,01 13,725 384,44

5 P9E1DMWMM m2 Reposició de paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 33)

25,00 10,000 250,00

6 P936E3FQM m3 Paviment de sauló de 15 cm. de gruix, col.locat sobre terreny natural
llaurat, excavat i/o terraplenat, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 30)

28,14 58,125 1.635,64

7 P9G6-4XOK m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de gruix, amb acabat
antilliscant, inclosa la formació d'encintat per a formació d'escales en
talús, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics. (P - 36)

19,98 184,000 3.676,32

8 P990-49BM u Formació d'escocell amb xapa metàl.lica, de perfil laminat d'acer
galvanitzat de 10 mm. de gruix i alçada variable entre 50 i 80 cm.
d'alçada, col·locat amb morter (P - 32)

200,96 2,000 401,92

9 P447DMDEM m Xapa metàl.lica d'acer galvanitzat de 10 mm. de gruix i 20 cm. d'alçada
per a col.locar en frontal d'escales de formigó i encintat de paviments,
d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
(P - 27)

25,00 22,000 550,00

TOTAL Capítol 01.01.03 8.023,00

Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Obra elemental 01 Enllumenat

EUR
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1 F8ZA065Z m2 TRACTAMENT ANTIPINTADES I ANTIENGANXINES DE
COLUMNES O BÀCULS CONSISTENT EN:
- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I
CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT
- APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXID, TIPUS NR2000 O
EQUIVALENT
- APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT
ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFITI; UNA CAPA PRINCIPAL MÉS
ENDURIDOR, TIPUS SL100 DE HLG SYSTEM O EQUIVALENT, I
UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR,
BICONPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, TIPUS SL600 DE
HLG SYSTEM O EQUIVALENT.
S'inclou tots el materials i elements auxiliars necessaris per deixar
completament acabada la partida.
(P - 7)

10,62 2,355 25,01

2 F89UU10Z M2 TRACTAMENT ANTIÒXID DE COLUMNES O BÀCULS
CONSISTENT EN:

- PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I
CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT
- DESENGRASSAT GENERAL DE LLA BASE DEL SUPORT
MITJANÇANT TÈXTILS IMPREGNATS EN DISSOLVENT TIPUS
INTA 16.23.12.
- APLICACIÓ A BROTXA D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
EPOXI/POLIAMIDA DE DOS COMPONENTS, ESPECIAL PER A
GALVANITZATS, AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA SECA DE 30
MICRES.
- UN COP SECA PERFECTAMENT LA CAPA ANTERIOR
S'APLICARÀ A BROTXA DOS CAPES DE PINTURA SINTÈTICA
DEL TIPUS ACRÍLICA EN DOS
COMPONENTS I UN ESPESSOR D'APLICACIÓ DE 60 MICRES
ANTIOXIDANT I BRILLANT PER A L'EXTERIOR, DEL COLOR RAL
7005 O EL QUE ES DETERMINI, FABRICADA SEGONS NORMA
INTA 16.42.18 I AMB UN GRUIX A PEL·LÍCULA SECA I PER CAPA
DE 30 MICRES.
(P - 6)

33,26 2,355 78,33

3 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 4)

12,04 73,700 887,35

4 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 8)

64,82 2,000 129,64

5 EG319234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 2)

1,45 73,700 106,87

6 EG319554 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 - 3)

4,48 73,700 330,18

7 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 44)

62,64 3,000 187,92

8 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 43)

38,15 3,000 114,45

9 FHM11NZZ u Subministrament i muntatge de columna de planxa d'acer galvanitzat
per immersió en bany de zinc calent, sobre dau de formigó de
80x80x80cm, de forma cònica, de 8 m d'alçària,amb fuste de tub
d'acer, placa base soldada al fuste, perns d'ancoratge, anell d'unió i
reforça en paviment, cartel·les d'unió i reforç, portelles de registre per
accés a la ubicació dels accessoris d'encesa i protecció, sistema de
tancament amb clau especial, passamans i ganxos per a la subjecció
d'accessoris i auxiliars, deixat mecanitzat per instal.lar projectors amb
3 punts de fixació, roscat i passacables a 7 i 6,5 m. d'alçada. Inclou
perns, plantilla i transport a l'obra.  (P - 9)

980,39 2,000 1.960,78
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10 FHN32C3X u Subministrament, connexionat i instal·lació de projector clase I, IP-65
IK-10, amb tapa armadura i armadura injectada d'alumini, reflector en
alumini anoditzat de distribució segons estudi lumínic, juntes
d'estanqueïtat de silicona, amb subministrament inclòs d'equip
incorporat i làmpada tecnologia LED de 34W o 73W . Model TNG
TANGO GEN2 de la firma CARANDINI o similar equivalent.
(P - 10)

459,00 4,000 1.836,00

11 EG142BZZM u Partida alçada per a la connexió de quadre elèctric de l'edifici, amb la
instal.lació de proteccions i rellotge T, equipant una sortida per a les
columnes.
(P - 1)

206,04 1,000 206,04

12 PDG2-6SG6 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 42)

11,94 73,700 879,98

TOTAL Obra elemental 01.01.04.01 6.742,55

Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Obra elemental 02 Drenatges i sanejament

1 PD55-E3NB u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb sorral, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 39)

65,47 6,000 392,82

2 PD50-4820 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 38)

59,49 6,000 356,94

3 PD7A-EUTA m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
(P - 40)

48,25 12,000 579,00

TOTAL Obra elemental 01.01.04.02 1.328,76

Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

Obra elemental 03 Reg

1 PD31-5684 u Pericó de pas i tapa fixa, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb
paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 37)

161,41 3,000 484,23

2 PDG2-6SG0 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 41)

3,40 42,000 142,80

TOTAL Obra elemental 01.01.04.03 627,03

Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 H1527500 m Partida complerta de seguretat i salut a la urbanització, mesures
col.lectives i individuals. (P - 11)

537,94 1,000 537,94

TOTAL Capítol 01.01.05 537,94

Obra 01 PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL

Subobra 01 ENTORN CENTRE JUVENIL

Capítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R4FIN1M m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 21)

2,47 83,900 207,23

2 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 - 5)

3,77 83,900 316,30

TOTAL Capítol 01.01.06 523,53

EUR
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NIVELL 4: Obra elemental Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.04.01  Enllumenat 6.742,55
Obra elemental 01.01.04.02  Drenatges i sanejament 1.328,76
Obra elemental 01.01.04.03  Reg 627,03
Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 8.698,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.698,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 2.849,60
Capítol 01.01.02  MURS DE CONTENCIÓ DE GABIONS 12.933,81
Capítol 01.01.03  PAVIMENTS 8.023,00
Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 8.698,34
Capítol 01.01.05  SEGURETAT I SALUT 537,94
Capítol 01.01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 523,53
Subobra 01.01  ENTORN CENTRE JUVENIL 33.566,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33.566,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  ENTORN CENTRE JUVENIL 33.566,22
Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL 33.566,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33.566,22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL 33.566,22

33.566,22

euros
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NIVELL 4: Obra elemental %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.04.01  Enllumenat 20,09
Obra elemental 01.01.04.02  Drenatges i sanejament 3,96
Obra elemental 01.01.04.03  Reg 1,87
Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 25,91
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25,91
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 8,49
Capítol 01.01.02  MURS DE CONTENCIÓ DE GABIONS 38,53
Capítol 01.01.03  PAVIMENTS 23,90
Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIONS 25,91
Capítol 01.01.05  SEGURETAT I SALUT 1,60
Capítol 01.01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 1,56
Subobra 01.01  ENTORN CENTRE JUVENIL 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  ENTORN CENTRE JUVENIL 100,00
Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  PROJECTE ENTORN CENTRE JUVENIL 100,00

100,00

euros



PROJECTE EXECUTIU DE L´ENTORN DEL CENTRE JUVENIL
Avinguda d´Icària num. 7,  MONTORNÈS DEL VALLÈS
AJUNTAMENT DE MONTORNÈS
Assumpta Brau Rius (arquitecta)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 33.566,22

13 % Despeses generals SOBRE 33.566,22...................................................................... 4.363,61

6 % Benefici industrial SOBRE 33.566,22.......................................................................... 2.013,97

Subtotal 39.943,80

21 % IVA SOBRE 39.943,80............................................................................................... 8.388,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 48.332,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS )

A Barcelona, agost  2019

Assumpta Brau  Rius  
arquitecta
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