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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present document és la definició de la urbanització de part del carrer Sant Cristòfol, 
en l’àmbit de la vorera situada enfront de la residència de la gent gran. 
 
Actualment aquest carrer ha estat parcialment urbanitzat, concretament la vorera de la 
residència i el passeig central, a mode de rambla. 
 
A la banda sud d’aquesta nova rambla hi trobem una sèrie de construccions, algunes coincidents 
amb els límit edificabilitat que fixa el POUM, i d’altres no i una vorera discontinua i amb moltes 
deficiències a nivell d’instal·lacions i accessibilitat. 
 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Les obres exposades es realitzaran al carrer Sant Cristòfol a l’àmbit confrontat a la residència i 
d’acord amb el plànols d’emplaçament i del projecte. 
 
L’àmbit de projecte, d’acord amb el POUM, es troba emplaçat en sòl urbà no consolidat, 
concretament en un polígon d’actuació residencial, PAU-1 “Lligallo de dalt Nord”, que es troba 
sense desenvolupar. La qualificació de l’àmbit és clau 1b, carrers, correspon al conjunt de vies i 
carrers d’abats local de titularitat municipal. 
 
El carrer  on s’actuarà té referència cadastral: 43014A057090010000BJ i és de titularitat pública, 
concretament i d’acord amb les dades cadastrals és de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
PLÀNOL D'ORDENACIÓ OR.03 

 ÀMBIT PROJECTE 
 
Segons el Text refós del POUM d’Amposta, l’àmbit de projecte està qualificat de sistema, 
concretament clau 1d, carrers d’abast local de titularitat municipal. 
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El PAU-1 pretén millorar la imatge del barri en un dels accessos a la ciutat des de l’Eix de l’Ebre, 
mitjançant la creació d’una gran avinguda, parcialment ja executada, com s’ha comentat al punt 
anterior, i millorant en general les condicions d’assolellament i ventilació dels habitatges. 
 
D’acord amb el sistema de gestió i execució del PAU-1, el qual és per modalitat de reparcel·lació, 
en la modalitat de compensació bàsica, els propietaris dels terrenys inclosos en el polígon, 
haurien d’aportar els terrenys de cessió gratuïta i obligatòria i executar, a llur càrrec, la 
urbanització d’acord amb el planejament. Ara bé, donat que els propietaris dels terrenys no han 
tingut la iniciativa de tirar endavant la gestió i execució del polígon i davant de la voluntat de 
l’Ajuntament, de dotar de les condicions mínimes d’accessibilitat i de serveis i solucionar els 
problemes esdevinguts de la urbanització de l’avinguda, l’Ajuntament durà a terme la 
urbanització de l’àmbit mencionat a llur càrrec, amb la possibilitat de que el cost de dita obra 
d’urbanització formi part de les càrregues derivades de la gestió i execució posterior del PAU-1. 
 
 
PROMOTOR DEL PROJECTE 
El promotor és l’Ajuntament d’Amposta, amb seu a la plaça de l’Ajuntament núm. 3-4, d’Amposta. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES ÀMBIT DE PROJECTE  
 

CARRER 
C. SANT CRITÒFOL  

DAVANT  LA RESIDÈNCIA 
 

AMPLADA MITJA 8,30 m 

LONGITUD 22,25m 

 
SUPERFÍCIE TOTAL APROXIMADA ÀMBIT DE PROJECTE    492,47  m² 
 

 
ESTAT ACTUAL 
Actualment, tal com es pot apreciar a les fotos inferiors, els trams en de carrer de l’àmbit de 
projecte està urbanitzat  parcialment, en algun tram existeix vorera , amb paviment irregular i 
amb pujades i baixades per donar accés a les entrades dels pàrquings. En algun tram no hi ha 
vorera i esta acabat en terra. 
 
Com ja s’ha explicat algunes de les edificacions coincideixen amb les alineacions futures que 
proposa el POUM, però altres no. Per exemple, d’acord amb el POUM  el primer carrer 
perpendicular des de la rotonda, ara no existeix i hi ha una tanca d’obra. 
 
Com que aquests carrers travessers actualment no estan ben definits s’ha optat per fer les 
voreres previstes al POUM, recollint el cordó d’aparcament i fer les entrades dels carrers al 
mateix nivell que les voreres amb asfalt. 
 
Pel que fa als serveis és una zona que presenta molts problemes amb la xarxa d’aigües pluvials, 
ja que li arriba les pluvials del polígon de tosses, de la rotonda de la c12 i de part de la carretera 
c12. 
 
Així mateix, li arriba la xarxa de clavegueram de Favaret i de Tosses. Actualment  aquestes xarxes 
no tenen la capacitat suficient. 
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En moment de pluja intensa els veïns es veuen afectats perquè s’aixequen les  tapes i l’aigua surt 
al carrer i entra a l’interior dels habitatges a través de les portes i en algun moments sobreeixint 
a través dels sanitaris. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
La proposta que es realitza és la urbanització del tram de vorera confrontada amb la de la 
residència, deixant un carril de circulació de 3.80 amb el passeig, urbanitzant les voreres 
assenyales al POUM, recollint el cordó d’aparcament i fent els entradors corresponents als nous 
carrers amb paviment asfàltic al mateix nivell que la vorera. 
 
Les voreres es pavimentaran amb formigó ratllat i es deixaran unes jardineres acabades amb 
àrid rodat, deixant un pas lliure entre aquestes i les cases de 2 m. 
 
Es preveu fer l’obra civil per a la instal·lació del gas, com també es preveu deixar una previsió per 
a l’enllumenat públic i la realització de la xarxa d’aigües pluvials i la xarxa d’aigües residuals. 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
Treballs previs 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es senyalitzaran els estretaments 
en la via pública d’acord amb les directrius de seguretat i l’Ajuntament. 
 
Caldrà habilitar l’itinerari alternatiu per vianants i, si fos el cas, per vehicles. Es localitzaran tots 
els serveis existents en la vorera i calçada (electricitat, gas, aigua, enllumenat, etc.), i es 
realitzaran totes les comprovacions i mesures de seguretat necessàries. També caldrà posar a la 
nova cota els pericons i registres existents. 
 

Enderroc i moviment de terres 
Seguidament es procedirà al delimitat de la zona d’enderroc mitjançant tall de paviment, en els 
extrems dels trams, posteriorment s’enderrocarà el tram afectat (paviments, base i vorades). 
 
Una vegada sanejada la zona es procedirà a la regularització del terreny amb tot-ú. Tots els 
residus i terres sobrants es retiraran, amb la corresponent gestió i disposició dels residus a 
abocador autoritzat. 
 
Es preveu l’escarificat de tot l’asfalt i el rebaix i terraplenat amb les terres i l’aportació tot-ú 
necessari. 

Instal·lacions 
Es preveu la instal·lació d’una xarxa de pluvials de recollida, aquesta xarxa és connectarà amb la 
del mateix carrer i es farà un sobreeixidor que abocarà l’aigua als terrenys sense urbanitzar del 
solar de sota la residència. Aquesta mesura es provisional a l’espera d’aplicar les directrius que 
marca el pla director. 
Es farà la instal·lació de clavegueram deixant les entrades per als futurs carrers. 
S’instal·larà també la xarxa d’enllumenat a tot el llarg de la vorera. 
Així mateix es farà l’obra civil de la instal·lació del gas. 
 

Paviments 
Els paviments utilitzats en el trams longitudinals dels carrer és bàsicament formigó ratllat, grava 
de canto rodat a les jardineres. Els guals enfrontats als existents del passeig, seguiran les 
tipologies complint la normativa vigent. Es formalitzarà la franja de paviment de botons i la franja 
de paviment ratllat direccional (en general panot ratllat de 6 ratlles).  
El carril de circulació, les zones d’aparcament i els passos elevats és pavimentaran amb asfalt D-8. 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de l’obra exposada és de quatre mesos. 
 
 
VALOR  DEL CONTRACTE 
L’import total de la licitació del contracte, és de CENT VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (185.546,39 €, IVA inclòs). 
 
Amposta, setembre de 2017 
 
 
 
Mercè Lavega Benet 
Arquitecta Serveis Tècnics Municipals 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02 ANNEXES 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.01 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 





Situació:
Municipi :

       Volum

(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0

grava i sorra solta 0 1,7 0

argiles 0 2,1 0

terra vegetal 0 1,7 0

terraplé 0 1,7 0

pedraplé 0 1,8 0

altres 0 0 0

684 m3 0 t 684 m3

   Superfície construïda (2) 680 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 34 0,045 30,6

obra de fàbrica 0,015 10,2 0,018 12,24

formigó 0,032 21,76 0,0244 16,592

petris 0,002 1,36 0,0018 1,224

altres 0,001 0,68 0,0013 0,884

   embalatges 0,038 25,84 0,08 54,4

fustes 0,0285 19,38 0,067 45,56

plàstics 0,00608 4,1344 0,008 5,44

paper i cartró 0,00304 2,0672 0,004 2,72

metalls 0,00038 0,2584 0,001 0,68

0,088 59,84 t 0,125 85 m3

si no
                    Metalls si no
                    Fustes si no
                    Plàstics si no
                    Vidre si no
                    Potencialment perillosos si
                    Altres no perillosos si no

x

   Càlcul de la fiança 684 m3 6,01 4.110,24        euros

85 m3 12,02 1.021,70        euros

768,9 m3

5.131,94   euros

Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla
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    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu

   Total residu excavació

  Total residu edificació 

      seguents residus

43870POL. IND. 59 PARTIDA LA FERRERETA PARC.17-18

                    Instal·lacions de reciclatge

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Densitat residu real

Residus de excavació (3)  

Residus de construcció (3)  

   Residus d'excavació

Total fiança

Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

   Residus de construcció

GESTIÓ DE RESIDUS

eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                                                                          

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret 161/2001)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

RESIDUS                             

Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DELS  DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,                       

Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

Montsià

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA, ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :
C. Sant Cristòfol, davant la Residència
Amposta





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.02 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 





16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA      1 

 

NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI URBÀ: DECRET 135/1995 / O. VIV 561/2010 

A partir de l’entrada en vigor de l’Ordre VIV/561, aquesta serà d’aplicació a tots els espais públics urbanitzats i als elements que el 
composen. 

Cal tenir en compte, però, que el Codi d’accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) continua vigent. 

Regim d’aplicació ORDRE VIV/561/2010 

S’aplica a espais públics a projectar, construir, restaurar, mantenir i reurbanitzar. En zones urbanes CONSOLIDADES, si no és 
possible el compliment d’alguna de les condicions, es plantejaran solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat 
possible. 

Tipus d’espais públics: 

Espais públics NOUS (excepte si el pla o el projecte ha estat aprovat definitivament abans del 12-09-2010) 

Espais públics EXISTENTS (en aquells qui siguin susceptibles d’ajustaments raonables, mitjançant les modificacions i adaptacions 
que siguin necessàries i adequades i que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda). 

DADES DEL PROJECTE 

Referència: 16_009_U-PE_ URBANITZACIÓ C.SANT CRISTÒFOL DAVANT RESIDÈNCIA   

Carrer: C. SANT CRITÒFOL DAVANT RESIDÈNCIA ENTRE ELS CARRERS  

Municipi: Amposta Codi Postal: 43.870 

Arquitecte: Mercè  
 

TIPUS D’ESPAI PÚBLIC 

 Nou 

X Existent 

ITINERARIS TIPUS 

X De vianants adaptats / accessible 

 No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat 
 Mixt de vianants i vehicles adaptat 
 Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució 

 
No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta solució 
alternativa. 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

X Paviments en espai públic 
X Guals 
X Passos de vianants 
 Escales 
 Rampes 
 Ascensors 

X Aparcaments 
 Serveis higiènics 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

X Condicions Generals 
X Elements Urbans diversos 

 Per elements 
X Genèric 

X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública 
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ITINERARIS TIPUS 

ITINERARIS TIPUS 

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS DECRET 135/1995  

 1 2 
Amplada lliure mínima  0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. X X 
En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. X X 
No inclou cap escala ni graó aïllat. X X 
El pendent longitudinal no supera el 8%. X X 
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té 
un pendent transversal no superior al 2%. 

X X 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 
 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS O. VIV 561/2010 

 1 2 
Amplada lliure mínima  1.80 m, alçada lliure d'obstacles 2,20 m. S’admet estretaments 
puntuals 1.50 m, en zones urbanes consolides. 

X X 

Es garantirà el gir , creuament i canvi de direcció de les persones independentment de les 
seves característiques o manera de desplaçament. 

X X 

No inclou cap escala ni graó aïllat ni ressalts X X 
El pendent longitudinal no supera el 6%. X X 
El paviment és dur, antilliscant  en sec i mullat. No conté peces ni  elements ni peces soltes. 
Amb continuïtat i sense ressalts. Hi ha franges de paviment tàctil i d’indicació i advertiment 
segons art. 45. Té un pendent transversal no superior al 2%. 

X X 

   
 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC DECRET 135/1995 

 1 2 
Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en  
parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 

X X 

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. X X 
Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de 
vianants amb dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a 
màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que 
utilitzin bastó o cadira de rodes. 

X X 

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

GUALS ADAPTATS DECRET 135/1995 

 1 2 
Amplada lliure mínima d'1,20 m. X X 
Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus. X X 
Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%. X X 
Paviment del gual amb textura diferenciada. X X 
Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. X X 
Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. X X 
   

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

GUALS ADAPTATS O. VIV 561/2010 

 1 2 
Amplada lliure mínima d'1,80 m. X X 
Vorera del gual enrasada amb la calçada. Es garantirà la inexistència de cantells vius. X X 
Pendent longitudinal del gual inferior al 10% per a trams de menys de 2 m.  
Pendent longitudinal del gual inferior al 8% per a trams de menys de 2,5 m.  
Guals en tres pendents i guals per enrasar la vorera. 
Pendent transversal màxim 2%. 

X X 

Vorera, paviment tàctil indicador direccional de 0,8  d’amplada entre la façana i el inici del 
gual. 
Gual, paviment tàctil indicador de botons de 0,6 m al llarg de la trobada del gual amb la 
calçada. 

X X 

   
   
   

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS DECRET 135/1995 

 1 2 
Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada. X X 
Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del 
pas de vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calçada. 

X X 

En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a la del 
pas de vianants i paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m. 

X X 

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

PASSOS DE VIANANTS O. VIV 561/2010 

 1 2 
Gual de vianants accessible en desnivell entre la vorera i la calçada. Quan no sigui possible es 
podrà aixecar el pas de vianants en tota la seva superfície a nivell de vorera. 

X X 

Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del 
pas de vianants. 
-A nivell de voreres, dos guals accessibles amb illot intermedi de 1,5 m. 
-A nivell de calçada, longitud mínima 1,5 m, sobre plataforma situada entre 2 i 4 cm sobre la 
calçada amb voravies enrasades a la calçada i pendent menor a  un 12%. 
Paviment diferenciat com els dels guals de vianants. 

X X 

Senyalització, pintura antilliscant i senyalització vertical per a vehicles. X X 
   

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

APARCAMENTS ADAPTATS DECRET 135/1995 

 1 2 
Dimensions superiors de 3'30 m x 4'50 m en bateria i 2'00 m x 4'50 m en filera. X X 
Espai d'apropament comunicat amb itinerari de vianants adaptat. Permet la inscripció d'un 
cercle de diàmetre 1,50 m davant la porta del conductor. En aparcaments en bateria aquest 
espai pot coincidir un màxim de 0,20 m amb l'amplada de la plaça. 

X X 

Les places d'aparcament i l'itinerari d'accés a la plaça se senyalitzen amb el símbol 
d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb inscripció "reservat a 
persones amb mobilitat reduïda". 

X X 

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

APARCAMENTS ADAPTATS O. VIV 561/2010 

 1 2 
Dimensions superiors de 5,00 m x  2,20 m, longitud per amplada, amb un espai d’aproximació 
o de transferència lateral d’igual o major de 1,5 m.  

X X 

Entre dues places contigües es permeten zones d’aproximació i de transferència compartida. X X 
Les places d'aparcament disposaran de senyalització horitzontal i vertical amb el símbol 
internacional d’accessibilitat. 

X X 

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT DECRET 135/1995 

CONDICIONS GENERALS 

 1 2 
Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X X 
Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. X X 
Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a 
mínim, un element fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels 
invidents, o bé a una alçada igual o superior a 2,10 m. 

X X 

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m.   
 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ELEMENTS URBANS DIVERSOS 

 1 2 
Elements d'accés al recinte senyalitzats. Amplada superior a 0,90 m i alçada inferior a 2,10 m. X X 
Alçada total o parcial del mobiliari d'atenció al públic: màxim 0,85 m. Amb apropament 
frontal, alçada màxima de 0,70 m en una amplada de 0,80 m, com a mínim, lliure d'obstacles 
per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. 

X X 

Alçada màxima de taula 0,80 m. Part inferior entre 0,00 i 0,70 m d'alçada i amplada de 0,80 m, 
com a mínim, lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. 

  

Alçada màxima d'elements manipulables d'aparells telefònics: 1,40 m. Cabina locutori de  
dimensions superiors a 0,80 m d'amplada i 1,20 m de fondària, lliures d'obstacles i terra 
enrasat amb el paviment circumdant. Amplada d'accés a la cabina superior de 0,80 m i una 
alçada mínima de 2,10 m. 

  

Distància mínima entre els elements per impedir el pas de vehicles: 0,90 m, alçada mínima de 
0,80 m. 

X X 

Dimensions de plaça per a usuaris en cadira de rodes: amplada mínima de 0,80 m i 1,20 m de 
fondària. 

  

Alçada dels polsadors entre 1,00 m i 1,40 m.   
Suports verticals de senyals i semàfors amb secció de caires arrodonits col·locats a la part 
exterior de la vorera. En cas d'amplada de vorera inferior a 1,50 m es col·loquen tocant a les 
façanes. En parcs i jardins se situen en àrees enjardinades o similars. 

  

Semàfors acústics: el senyal sonor s'activa a petició de l'usuari mitjançant comandament a 
distància. 

  

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA 

 1 2 
Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb 
barrats estables i continuats il·luminats tota la nit. 

X X 

Col·locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb disminució 
visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle. 

X X 

No s'utilitzen cordes, cables o similars. X X 
Nivell d’il·luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux . X X 

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 
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Observacions 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT O. VIV 561/2010 

CONDICIONS GENERALS 

 1 2 
Disseny i ubicació perquè puguin ser utilitzats de forma autònoma i segura per totes les 
persones. No envaeixi l’itinerari de vianants accessible. Preferentment alineats junts a la 
banda exterior de la vorera, i a una distància major o igual a 0,4 de la voravia. 

X X 

Elements sortints i/o volants superiors a 10 cm de vol han de garantir la seva detecció a un 
alçada mínim de 0,15 m del terra. No tenen arestes vives. Si estan adossats a la façana tenen 
una l’alçada lliure de 2,20 m. 

X X 

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m.   
 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

ELEMENTS URBANS DIVERSOS 

 1 2 
Bancs, 1 de cada grup i en tot cas 1 de cada 5 o fracció. Tindrà un disseny ergonòmic, amb una 
profunditat entre 0,40 i 0,45 m i una alçada entre 0,40 i 0,45 m. Amb respatller d’alçada 
mínima 0,40 i braços als dos costats. Al llarg de la part fontal i en tota la longitud estarà lliure 
d’obstacles de 0,60 m i no envairà l’itinerari lliure  d’obstacles, com a mínim a un dels laterals 
es podrà inscriure un cercle de 1,50 m i aquest no coincidirà amb l’itinerari de vianants 
accessible. 

  

Fonts d’aigua potable, disposarà almenys d’un grifo situat entre 0,80 i 0,90, el mecanisme de 
funcionament de serà de fàcil accionament. Es podrà inscriure un cercle d’ 1,5 m a l’àmbit del 
seu ús. No s’ha d’acumular aigua i les reixetes compliran los paràmetre de l’article 12. 

  

Papereres i contenidors, seran accessibles tant en disseny com en ubicació. Els enterrats 
disposaran d’una boca entre 0,70 i 0,90 m, els elements manipulables es situaran a 0,90 m i no 
hi haurà canvis de nivell al paviment. En contenidors no enterrats la boca estarà situada a una 
alçada màxima d’ 1,40 m 

  

Les pilones seran de 0,70 a 0,90 d’alçada i diàmetre mínim 10 cm, amb un disseny arrodonit i 
sense arestes.  Contrastaran amb el paviment o com a mínim el tram superior per assegurar 
la visibilitat de nit. No envairà l’itinerari de vianants accessible ni reduirà l’amplada als 
creuaments. 

X X 

Element de protecció són baranes, passamans, sòcols i balles, i seran d’acord amb l’art. 30   
Elements de senyalització i il·luminació, disposaran del nombre mínim d’elements de suport, 
l’alçada mínima lliure serà 2,20 m. 

  

Altres elements, màquines expenedores, caixers automàtics, telèfons públics,..., estaran en un 
itinerari accessible, permetran l’aproximació en una cadira de rodes, seran situats a una 
alçada entre 0,70 i 1,20 m per a ser manipulables, es podrà inscriure un cercle de 1,50 m i 
aquest no coincidirà amb l’itinerari de vianants accessible. Les pantalles, botoneres  compliran 
amb el que disposa l’article 47. Als telèfons es senyalarà  de forma tàctil la tecla núm. 5 i 
incorporaran un sistema audible i subtitulat de confirmació de la pulsació. 

  

Elements d’activitats comercials seran accessibles i no envairan o alteraran l’itinerari de 
vianants accessible. Les terrasses dels bars hauran de ser detectables i sense representar 
perill.  Els tendals i elements semblant estaran situats a una alçada mínima de 2,10 m. Els 
elements transparents estaran senyalitzats d’acord amb l’article 41. Els quioscos i botigues 
disposaran d’un mostrador de 0,80 m d’ampla a una alçada de 0,70 a 0,75 m que permeti 
l’aproximació de la cadira. 

  

Cabines d’aseo públic accessibles seran d’acord amb els paràmetres de l’article 34.   
 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. AMIDAMENTS





1.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1.1 U Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta

dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de llargda, inclou la demolició de paviments, i

retirada de materials i les senyalitzacions diaries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior

reblimets amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.

Total u  ......: 5,000

1.1.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb

rasadora i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 198,000 0,600 1,200 142,560
7,500 0,500 1,000 3,750

11,350 0,500 1,000 5,675

151,985 151,985

Total m3  ......: 151,985

1.1.3 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,550 0,600 120,330
7,500 0,500 3,750

11,350 0,500 5,675

129,755 129,755

Total m2  ......: 129,755

1.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,550 0,600 0,600 72,198
7,500 0,500 0,500 1,875

11,350 0,500 0,500 2,838

76,911 76,911

Total m3  ......: 76,911

1.1.5 M3 Subministrament de tot-ú reciclat

% Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 200,550 0,600 0,600 14,440

14,440 14,440

Total m3  ......: 14,440

1.1.6 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb cigronet, en tongades de gruix de

més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,550 0,600 0,500 60,165
7,500 0,500 0,500 1,875

11,350 0,500 0,500 2,838

64,878 64,878

Total m3  ......: 64,878

1.1.7 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 200,550 0,600 1,200 173,275
1,2 7,500 0,500 1,000 4,500
1,2 11,350 0,500 1,000 6,810

184,585 184,585

Total m3  ......: 184,585

Capítol núm. 1 CLAVEGUERAM

Núm. Ut Descripció Amidament
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1.1.8 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents

d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 200,550 0,600 1,200 173,275
1,2 7,500 0,500 1,000 4,500
1,2 11,350 0,500 1,000 6,810

184,585 184,585

Total m3  ......: 184,585

1.2.- CLAVEGUERAM

1.2.1 U Pou de registre prefabricat de 100 cm diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb solera de

formigó, amb cono prefabricat i aros prefabricats de 9 cm de grux, grao de fosa, bastiment i

tapa de fosa de d70 cm,per una carga de 450 kg,  tot col·locat.

Total u  ......: 4,000

1.2.2 U Treballs necessaris per la connexió a pou de registre entre nou col·lector i xarxa existent, tot

inclòs

Total u  ......: 4,000

1.2.3 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,550 200,550
7,500 7,500

11,350 11,350

219,400 219,400

Total m  ......: 219,400

1.2.4 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,550 0,600 0,100 12,033
7,500 0,500 0,100 0,375

11,350 0,500 0,100 0,568

12,976 12,976

Total m3  ......: 12,976

1.2.5 U Connexió a claveguera d'escomesa existent de qualsevol tipus de tub i diàmetre. Inclou tots

els treballs i materials necessaris per a l'adaptació de l'escomesa.

Total u  ......: 6,000

1.2.6 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 6,000 66,000

66,000 66,000

Total m  ......: 66,000

1.2.7 U Pericó sifònic de 40x40x70cm, encofrat amb motlle metàl.lic amb parets de 10cm de gruix i

solera de formigó HM-20, el.laborat a l'obra en formigonera o prefabricada, sobre llit de sorra.

Total U  ......: 6,000

1.2.8 U Bastiment i tapa de formigó de 40x40 per pericó sifònic

Capítol núm. 1 CLAVEGUERAM

Núm. Ut Descripció Amidament
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Total u  ......: 6,000

1.3.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

1.3.1 U Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del

PEM executat.

Total u  ......: 1,000

Capítol núm. 1 CLAVEGUERAM

Núm. Ut Descripció Amidament
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2.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

2.1.1 U Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona urbana d'alta

dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de llargda, inclou la demolició de paviments, i

retirada de materials i les senyalitzacions diaries i nocturnes, proteccions en malles. Posterior

reblimets amb sorres no s'inclou la reposició de paviments.

Total u  ......: 5,000

2.1.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb

rasadora i càrrega mecànica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 218,850 1,000 1,400 306,390
1 8,150 0,500 1,000 4,075

310,465 310,465

Total m3  ......: 310,465

2.1.3 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 218,850 0,900 196,965
1 8,150 0,500 4,075

11,600 0,500 5,800

206,840 206,840

Total m2  ......: 206,840

2.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 218,850 1,000 0,600 131,310
1 8,150 0,500 0,500 2,038
1 11,600 0,500 0,500 2,900

136,248 136,248

Total m3  ......: 136,248

2.1.5 M3 Subministrament de tot-ú reciclat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

0,2 200,550 1,000 0,600 24,066
0,2 8,150 0,500 0,500 0,408
0,2 11,600 0,500 0,500 0,580

25,054 25,054

Total m3  ......: 25,054

2.1.6 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb cigronet, en tongades de gruix de

més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 218,850 0,800 1,000 175,080
8,150 0,500 0,500 2,038

11,600 0,500 0,500 2,900

180,018 180,018

Total m3  ......: 180,018

2.1.7 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 218,850 1,000 0,150 32,828
8,150 0,500 0,150 0,611

11,600 0,500 0,150 0,870

34,309 34,309

Capítol núm. 2 XARXA PLUVILAS

Núm. Ut Descripció Amidament

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 4



Total m3  ......: 34,309

2.1.8 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 218,850 1,000 1,400 367,668
1,2 8,150 0,500 1,000 4,890
1,2 11,600 0,500 1,000 6,960

379,518 379,518

Total m3  ......: 379,518

2.1.9 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents

d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 218,850 1,000 1,400 367,668
1,2 8,150 0,500 1,000 4,890
1,2 11,600 0,500 1,000 6,960

379,518 379,518

Total m3  ......: 379,518

2.2.- PLUVIALS

2.2.1 U Pou de registre prefabricat de 100 cm diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb solera de

formigó, amb cono prefabricat i aros prefabricats de 9 cm de grux, grao de fosa, bastiment i

tapa de fosa de d70 cm,per una carga de 450 kg,  tot col·locat.

Total u  ......: 4,000

2.2.2 U Treballs necessaris per la connexió a pou de registre entre nou col·lector i xarxa existent, tot

inclòs

Total u  ......: 2,000

2.2.3 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa

anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat

mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

218,850 218,850
8,150 8,150

11,600 11,600

238,600 238,600

Total m  ......: 238,600

2.2.4 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 218,850 0,600 0,100 13,131

13,131 13,131

Total m3  ......: 13,131

2.2.5 U Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 990x380x55 mm, classe D400 segons norma UNE-EN

124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

2.2.6 M Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,

sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Capítol núm. 2 XARXA PLUVILAS

Núm. Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,000

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000

2.3.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

2.3.1 U Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del

PEM executat.

Total u  ......: 1,000

Capítol núm. 2 XARXA PLUVILAS

Núm. Ut Descripció Amidament
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3.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

3.1.1 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2m de fondària, en terreny de trànsit,

realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 193,350 0,400 0,600 46,404

46,404 46,404

Total m3  ......: 46,404

3.1.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 193,350 0,400 77,340

77,340 77,340

Total m2  ......: 77,340

3.1.3 M2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada, en tongades de

gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

193,350 0,400 0,300 23,202

23,202 23,202

Total m2  ......: 23,202

3.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

193,350 0,400 0,300 23,202

23,202 23,202

Total m3  ......: 23,202

3.1.5 M3 Subministrament de tot-ú reciclat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

198,000 0,400 0,300 23,760

23,760 23,760

Total m3  ......: 23,760

3.1.6 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 193,350 0,400 0,600 55,685

55,685 55,685

Total m3  ......: 55,685

3.1.7 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents

d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 193,350 0,400 0,600 55,685

55,685 55,685

Total m3  ......: 55,685

3.1.8 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de

més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,3 17,200 0,600 0,200 2,683vorera i passeig actual
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2,683 2,683

Total m3  ......: 2,683

3.1.9 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat

1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,3 17,200 0,600 0,200 2,683vorera i passeig actual

2,683 2,683

Total m3  ......: 2,683

3.2.- ENLLUMENAT PÚBLIC

3.2.1 M Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 8,400 16,800
2 8,750 17,500
2 19,500 39,000
2 4,400 8,800

82,100 82,100

Total m  ......: 82,100

3.2.2 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 8,400 0,400 0,200 1,344
2 8,750 0,400 0,200 1,400
2 19,500 0,400 0,200 3,120
2 4,400 0,400 0,200 0,704

6,568 6,568

Total m3  ......: 6,568

3.2.3 M Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

167,650 167,650
25,700 25,700

193,350 193,350

Total m  ......: 193,350

3.2.4 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de

formigó

Total u  ......: 3,000

3.2.5 U Llumenera decorativa tipus Clamod V/GC de Carandini o similar amb difusor de vidre, amb

làmpada LED 20W, de preu alt, forma troncopiramidal, amb allotjament per a equip i

acoblada al suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Tipus Clamond CLM-V/GC Carandini
o similar

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

3.2.6 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de

maó calat, sobre llit de sorra
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Total u  ......: 11,000

3.2.7 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

Total u  ......: 11,000

3.2.8 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 167,650 201,180
1,2 25,700 30,840

232,020 232,020

Total m  ......: 232,020

3.2.9 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 167,650 201,180
1,2 25,700 30,840

232,020 232,020

Total m  ......: 232,020

3.2.10 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

3.3.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

3.3.1 U Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del

PEM executat.

Total u  ......: 1,000
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4.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

4.1.1 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2m de fondària, en terreny de trànsit,

realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 198,000 0,500 1,000 99,000

99,000 99,000

Total m3  ......: 99,000

4.1.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 198,000 0,500 1,000 99,000

99,000 99,000

Total m2  ......: 99,000

4.1.3 M2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada, en tongades de

gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

198,000 0,500 0,300 29,700

29,700 29,700

Total m2  ......: 29,700

4.1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

198,000 0,500 0,700 69,300

69,300 69,300

Total m3  ......: 69,300

4.1.5 M3 Subministrament de tot-ú reciclat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

198,000 0,500 0,700 69,300

69,300 69,300

Total m3  ......: 69,300

4.1.6 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 198,000 0,500 1,000 118,800

118,800 118,800

Total m3  ......: 118,800

4.1.7 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents

d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,2 198,000 0,500 1,000 118,800

118,800 118,800

Total m3  ......: 118,800

4.2.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

4.2.1 U Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del

PEM executat.

Total u  ......: 1,000
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5.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

5.1.1 M2 Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb

mitjans mecànics.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

34,600 34,600ILLA 1
128,330 128,330ILLA 2
162,900 162,900ILLA 3

325,830 325,830

Total m2  ......: 325,830

5.1.2 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

163,450 0,200 0,300 9,807vorada
84,800 0,150 0,300 3,816

13,623 13,623

Total m3  ......: 13,623

5.1.3 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2

m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

73,050 73,050ILLA 1
81,700 81,700ILLA 2

116,750 116,750ILLA 3

271,500 271,500

Total m2  ......: 271,500

5.1.4 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

36,500 36,500ILLA 1
49,150 49,150ILLA 2
52,250 52,250ILLA 3

137,900 137,900

Total m  ......: 137,900

5.1.5 M3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al

98 % del PM

voreres Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

66,600 0,150 9,990ILLA 1
195,900 0,150 29,385ILLA 2
231,250 0,150 34,688ILLA 3

74,063 74,063

Total m3  ......: 74,063

5.1.6 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 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,1 163,450 0,200 0,300 10,788vorada
1,1 84,800 0,150 0,300 4,198

14,986 14,986

Total m3  ......: 14,986

5.1.7 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb

codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 14,986
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5.1.8 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de

més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,3 137,900 0,300 0,200 10,756vorada
1,3 271,500 0,150 52,943panot
1,3 325,830 0,050 21,179asfalt

84,878 84,878

Total m3  ......: 84,878

5.1.9 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat

1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3  ......: 84,900

5.2.- PAVIMENTS

5.2.1 M Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de

22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,000 2,000illa 1
13,300 13,300
31,550 31,550illa 2
29,250 29,250illa 3

76,100 76,100

Total m  ......: 76,100

5.2.2 M Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7,300 7,300illa 1
6,900 6,900illa 2
6,850 6,850
7,450 7,450illa 3
9,200 9,200

37,700 37,700

Total m  ......: 37,700

5.2.3 M Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de

25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

3,100 3,100ILLA 1
1,900 1,900
0,400 0,400ILLA 2
1,550 1,550

2 3,100 6,200
2 3,100 6,200ILLA 3

1,000 1,000
7,350 7,350

27,700 27,700

Total m  ......: 27,700
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5.2.4 M Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de

20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5

MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm

d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17,150 17,150ILLA 1
14,550 14,550ILLA 2
13,350 13,350
27,050 27,050ILLA 3

72,100 72,100

Total m  ......: 72,100

5.2.5 M Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9,700 9,700ILLA 1
63,250 63,250ILLA 2
67,600 67,600ILLA 3

140,550 140,550

Total m  ......: 140,550

5.2.6 M3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9,700 0,300 0,150 0,437ILLA 1
63,250 0,300 0,150 2,846ILLA 2
67,600 0,300 0,150 3,042ILLA 3

6,325 6,325

Total m3  ......: 6,325

5.2.7 M3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima

del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

66,600 0,100 6,660ILLA 1
195,900 0,100 19,590ILLA 2
231,250 0,100 23,125ILLA 3

49,375 49,375

Total m3  ......: 49,375

5.2.8 M Lateral de gual de peces de formigó, doble capa, 60x40 cm rectes o rodones, col.locat sobre

base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb

pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Uts. Alçada Parcial Subtotal

2 1,800 2,000 7,200

7,200 7,200

Total m  ......: 7,200

5.2.9 M2 Paviment de panot per a vorera gris ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a

truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada

de ciment pòrtland

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,800 5,700 4,560guals
1 0,800 5,900 4,720

9,280 9,280

Total m2  ......: 9,280
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5.2.10 M2 Paviment de panot per a vorera color+ tacs de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior,

col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment

pòrtland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,200 0,600 1,920
1 5,400 0,600 3,240

5,160 5,160

Total m2  ......: 5,160

5.2.11 M Gual de peces de formigó, doble capa, 60x40 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I

de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari,

elaborat amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,000 2,000

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

5.2.12 M3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i

piconatge mecànics del material

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

27,400 0,150 4,110ILLA 1
18,250 0,150 2,738ILLA 2
16,250 0,150 2,438
41,850 0,150 6,278ILLA 3

15,564 15,564

Total m3  ......: 15,564

5.2.13 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

72,700 0,150 10,905aparcament 1
70,000 0,150 10,500aparcament 2

21,405 21,405

Total m3  ......: 21,405

5.2.14 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus

ECI, amb dotació 1 kg/m2

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

72,700 72,700aparcament 1
70,000 70,000aparcament 2

142,700 142,700

Total m2  ......: 142,700

5.2.15 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat

granític, estesa i compactada

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

2,4 72,700 0,050 8,724aparcament 1
2,4 70,000 0,050 8,400aparcament 2

17,124 17,124

Total t  ......: 17,124

5.2.16 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

59,950 0,150 8,993pas elevat 1
82,100 0,150 12,315pas elevat 2

21,308 21,308

Total m3  ......: 21,308
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5.2.17 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus

ECI, amb dotació 1 kg/m2

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

59,950 59,950pas elevat 1
82,100 82,100pas elevat 2

142,050 142,050

Total m2  ......: 142,050

5.2.18 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat

granític, estesa i compactada

densitat Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

2,4 59,950 0,050 7,194pas elevat 1
2,4 82,100 0,050 9,852pas elevat 2

17,046 17,046

Total t  ......: 17,046

5.3.- ASFALTAT CARRER

5.3.1 M2 Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb

mitjans mecànics.

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

793,650 793,650ÀMBIT 1
441,150 441,150ÀMBIT 2

68,250 68,250ÀMBIT 3

1.303,050 1.303,050

Total m2  ......: 1.303,050

5.3.2 M3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc

d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000càlcul topogràfic

30,000 30,000

Total m3  ......: 30,000

5.3.3 M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000càlcul topogràfic

30,000 30,000

Total m3  ......: 30,000

5.3.4 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal

19,000 19,000amidament topogràfic

19,000 19,000

Total m3  ......: 19,000

5.3.5 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus

ECI, amb dotació 1 kg/m2

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

793,650 793,650ÀMBIT 1
441,150 441,150ÀMBIT 2

68,250 68,250ÀMBIT 3

1.303,050 1.303,050

Total m2  ......: 1.303,050

Capítol núm. 5 VORERA

Núm. Ut Descripció Amidament
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5.3.6 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat

granític, estesa i compactada

Uts. Llargada Anplada Alçada Parcial Subtotal

2,4 793,650 0,050 95,238ÀMBIT 1
2,4 441,150 0,050 52,938ÀMBIT 2
2,4 68,250 0,050 8,190ÀMBIT 3

156,366 156,366

Total t  ......: 156,366

5.4.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

5.4.1 U Mesures de seguretat i salut

Total u  ......: 1,000

Capítol núm. 5 VORERA

Núm. Ut Descripció Amidament
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6.1 U Imprevistos a justificar durant l'obra

Total u  ......: 1,000

Capítol núm. 6 DIVERSOS

Núm. Ut Descripció Amidament
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03. PRESSUPOST





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.01 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 





1 CLAVEGUERAM

1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per
localització de serveis, en zona urbana d'alta
dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de
llargda, inclou la demolició de paviments, i
retirada de materials i les senyalitzacions diaries
i nocturnes, proteccions en malles. Posterior
reblimets amb sorres no s'inclou la reposició de
paviments. 107,76 CENT  SET EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS

1.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
rasadora i càrrega mecànica del material
excavat 25,08 VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

1.1.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,97 TRES EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

1.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM 19,11 DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

1.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 21,50 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

1.1.6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb cigronet, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 45,48 QUARANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.1.7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

1.1.8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

1.2 CLAVEGUERAM

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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1.2.1 u Pou de registre prefabricat de 100 cm
diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb solera
de formigó, amb cono prefabricat i aros
prefabricats de 9 cm de grux, grao de fosa,
bastiment i tapa de fosa de d70 cm,per una
carga de 450 kg,  tot col·locat. 421,42 QUATRE-CENTS VINT-I-U EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

1.2.2 u Treballs necessaris per la connexió a pou de
registre entre nou col·lector i xarxa existent, tot
inclòs 154,29 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

1.2.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 19,16 DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.2.4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 73,87 SETANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

1.2.5 u Connexió a claveguera d'escomesa existent de
qualsevol tipus de tub i diàmetre. Inclou tots els
treballs i materials necessaris per a l'adaptació
de l'escomesa. 137,76 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

1.2.6 m Claveguera amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 8,46 VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

1.2.7 U Pericó sifònic de 40x40x70cm, encofrat amb
motlle metàl.lic amb parets de 10cm de gruix i
solera de formigó HM-20, el.laborat a l'obra en
formigonera o prefabricada, sobre llit de sorra. 95,39 NORANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.2.8 u Bastiment i tapa de formigó de 40x40 per
pericó sifònic 24,90 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

1.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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1.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 400,00 QUATRE-CENTS EUROS

2 XARXA PLUVILAS

2.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

2.1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per
localització de serveis, en zona urbana d'alta
dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de
llargda, inclou la demolició de paviments, i
retirada de materials i les senyalitzacions diaries
i nocturnes, proteccions en malles. Posterior
reblimets amb sorres no s'inclou la reposició de
paviments. 107,76 CENT  SET EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS

2.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
rasadora i càrrega mecànica del material
excavat 25,08 VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

2.1.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,97 TRES EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

2.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM 19,11 DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

2.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 21,50 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

2.1.6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb cigronet, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 45,48 QUARANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.1.7 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 73,87 SETANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

2.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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2.1.9 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

2.2 PLUVIALS

2.2.1 u Pou de registre prefabricat de 100 cm
diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb solera
de formigó, amb cono prefabricat i aros
prefabricats de 9 cm de grux, grao de fosa,
bastiment i tapa de fosa de d70 cm,per una
carga de 450 kg,  tot col·locat. 421,42 QUATRE-CENTS VINT-I-U EUROS

AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

2.2.2 u Treballs necessaris per la connexió a pou de
registre entre nou col·lector i xarxa existent, tot
inclòs 154,29 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

2.2.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa 50,92 CINQUANTA EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

2.2.4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 73,87 SETANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

2.2.5 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de
990x380x55 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment 74,18 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS

2.2.6 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I 45,64 QUARANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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2.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 700,00 SET-CENTS EUROS

3 ENLLUMENAT PUBLIC I VORERA

3.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

3.1.1 m3 Excavació de rasa en presència de serveis
fins a 2m de fondària, en terreny de trànsit,
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora 18,14 DIVUIT EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

3.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,97 TRES EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

3.1.3 m2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb sorra rentada, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant 87,44 VUITANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM 19,11 DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

3.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 21,50 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

3.1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

3.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per
a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km 5,45 CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 5



3.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge
de residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 8,87 VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

3.2 ENLLUMENAT PÚBLIC

3.2.1 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada 5,17 CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

3.2.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 73,87 SETANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS

3.2.3 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada 2,29 DOS EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

3.2.4 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 10 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó 598,61 CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS

AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

3.2.5 u Llumenera decorativa tipus Clamod V/GC de
Carandini o similar amb difusor de vidre, amb
làmpada LED 20W, de preu alt, forma
troncopiramidal, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport 410,99 QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

3.2.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra 59,62 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

3.2.7 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 27,18 VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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3.2.8 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 5,73 CINC EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

3.2.9 m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2, muntat superficialment 6,28 SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS

3.2.10 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra 20,34 VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

3.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

3.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 250,00 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

4 GAS

4.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

4.1.1 m3 Excavació de rasa en presència de serveis
fins a 2m de fondària, en terreny de trànsit,
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora 18,14 DIVUIT EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

4.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,97 TRES EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

4.1.3 m2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb sorra rentada, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant 87,44 VUITANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM 19,11 DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

4.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 21,50 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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4.1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 5,93 CINC EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

4.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

4.2 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

4.2.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 150,00 CENT  CINQUANTA EUROS

5 VORERA

5.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

5.1.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del
terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb
mitjans mecànics. 1,10 U EURO AMB DEU CÈNTIMS

5.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora 7,99 SET EUROS AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

5.1.3 m2 Demolició de paviment de panots col·locats
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió 4,34 QUATRE EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

5.1.4 m Demolició de vorada amb rigola de formigó
col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor 4,63 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

5.1.5 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat
reciclat, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM 25,36 VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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5.1.6 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 5 i fins a 10 km 4,08 QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

5.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus de
terra inerts, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 4,68 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS

5.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per
a transport de 12 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km 5,45 CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

5.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge
de residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 8,87 VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

5.2 PAVIMENTS

5.2.1 m Vorada recta de peces de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de
22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 24,07 VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET

CÈNTIMS

5.2.2 m Vorada corba de peces de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 40,98 QUARANTA EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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5.2.3 m Vorada recta de peces de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 21,00 VINT-I-U EUROS

5.2.4 m Vorada recta de peces de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 21,64 VINT-I-U EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.2.5 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de
morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc 13,95 TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS

5.2.6 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat 83,48 VUITANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

5.2.7 m3 Paviment de formigó sense additius
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual 96,91 NORANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

5.2.8 m Lateral de gual de peces de formigó, doble
capa, 60x40 cm rectes o rodones, col.locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm
d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l 112,12 CENT  DOTZE EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

5.2.9 m2 Paviment de panot per a vorera gris ratllat
de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment pòrtland 28,70 VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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5.2.10 m2 Paviment de panot per a vorera color+ tacs
de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland 24,43 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

5.2.11 m Gual de peces de formigó, doble capa, 60x40
cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat
amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler
calcari, elaborat amb formigonera de 165 l 62,05 SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

5.2.12 m3 Paviment de granulat de grandària màxima
5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material 42,84 QUARANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

5.2.13 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM 30,16 TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

5.2.14 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,52 CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

5.2.15 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada 57,22 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

5.2.16 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM 30,16 TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

5.2.17 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,52 CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

5.2.18 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada 57,22 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

5.3 ASFALTAT CARRER

5.3.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del
terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb
mitjans mecànics. 1,10 U EURO AMB DEU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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5.3.2 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra
vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al
lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació 6,05 SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS

5.3.3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de
paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM 5,88 CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

5.3.4 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM 30,16 TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

5.3.5 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,52 CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

5.3.6 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada 57,22 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

5.4 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

5.4.1 u Mesures de seguretat i salut 650,00 SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

6 DIVERSOS

6.1 u Imprevistos a justificar durant l'obra 1.211,01 MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB
U CÈNTIM

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Advertència
1. Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran
per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin sorgir en
el desenvolupament de l'obra.

Import
Núm. Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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03.02 QUADRE DE PREUS NÚM. 2 





1 CLAVEGUERAM

1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona
urbana d'alta dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de llargda, inclou la
demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diaries i
nocturnes, proteccions en malles. Posterior reblimets amb sorres no s'inclou la
reposició de paviments.

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 3,000 h 18,660 55,98
A0150000 Manobre especialista 3,000 h 17,260 51,78

Total 107,760

107,76

1.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
roca, amb rasadora i càrrega mecànica del material excavat

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,100 h 16,580 1,66

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,150 h 60,380 9,06
C1341590 Tractor+rasadora,p/rases ampl.<=30cm,fon… 0,310 h 46,250 14,34

(Resta d'obra) 0,02

Total 25,080

25,08

1.1.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,065 h 16,580 1,08
A0150000 Manobre especialista 0,110 h 17,260 1,90

(Maquinària)
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,110 h 8,610 0,95

(Resta d'obra) 0,04

Total 3,970

3,97

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,100 h 60,380 6,04
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,500 h 8,610 4,31

(Resta d'obra) 0,13

Total 19,110

19,11

1.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat

(Materials)
B0372000 Tot-u art. 1,050 m3 20,480 21,50

Total 21,500

21,50

1.1.6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb cigronet, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,200 h 17,260 3,45

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,050 h 60,380 3,02
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,200 h 8,610 1,72

(Materials)
B0332A00 Grava pedra granit.5-12mm 1,800 t 20,690 37,24

(Resta d'obra) 0,05

Total 45,480

45,48

1.1.7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,033 h 56,030 1,85
C1501800 Camió transp.12 t 0,106 h 38,500 4,08

Total 5,930

5,93

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA7L01 Deposició controlada dipòsit autoritzat,càn… 1,000 m3 9,480 9,48

Total 9,480

9,48

1.2 CLAVEGUERAM

1.2.1 u Pou de registre prefabricat de 100 cm diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb
solera de formigó, amb cono prefabricat i aros prefabricats de 9 cm de grux, grao
de fosa, bastiment i tapa de fosa de d70 cm,per una carga de 450 kg,  tot
col·locat.

(Mitjans auxiliars)
BPORTS PREU PORTS TONELADES D'ÀRIDS A OBRA 1,000 T 2,500 2,50

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 2,200 h 18,660 41,05
A012N0… OFICIAL 2A D'OBRA PÚBLICA 0,500 H 18,400 9,20
A0140000 Manobre 2,200 h 16,580 36,48
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 2,000 h 60,380 120,76
C1705600 Formigonera 165l 0,500 h 1,770 0,89

(Materials)
B0111000 Aigua 0,030 m3 1,160 0,03
B0315021 ARENA RENTADA 0,500 T 6,320 3,16
B06022… GRAVA ARID 20MM 0,500 T 5,300 2,65
B06022… SAC DE 35KG CIMENT PORLAND 3,500 U 3,970 13,90
BDD1A… Anillo Ø 100x110 cm. 1,000 UD 66,450 66,45
BDD1C… Cono Ø 100 cm. 1,000 UD 47,000 47,00
BDDZPA… Pates de acero 2,000 UD 2,560 5,12
BDDZTA… Tapa Ø65 Marco Ø85X10h D-400 1,000 UD 63,600 63,60

Total 421,420

421,42

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.2.2 u Treballs necessaris per la connexió a pou de registre entre nou col·lector i
xarxa existent, tot inclòs

(Mà d'obra)
A0121000 Oficial 1a 3,000 h 18,660 55,98
A0140000 Manobre 3,000 h 16,580 49,74
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,350 h 1,770 0,62
C2001000 Martell trenc.man. 3,000 h 3,590 10,77

(Materials)
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,160 0,12
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 0,870 t 20,430 17,77
B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,s… 0,100 t 105,750 10,58

(Resta d'obra) 0,08

Total 154,290

154,29

1.2.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

(Mà d'obra)
A012M0… Oficial 1a muntador 0,210 h 19,280 4,05
A013M0… Ajudant muntador 0,210 h 17,460 3,67

(Materials)
BD7JJ180 Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè H… 1,020 m 11,100 11,32

(Resta d'obra) 0,12

Total 19,160

19,16

1.2.4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,250 h 16,580 4,15

(Materials)
B064100C Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 1,100 m3 63,330 69,66

(Resta d'obra) 0,06

Total 73,870

73,87

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.2.5 u Connexió a claveguera d'escomesa existent de qualsevol tipus de tub i
diàmetre. Inclou tots els treballs i materials necessaris per a l'adaptació de
l'escomesa.

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 3,000 h 18,660 55,98
A0150000 Manobre especialista 3,000 h 17,260 51,78

(Materials)
B071R000 Materials diversos 1,000 u 30,000 30,00

Total 137,760

137,76

1.2.6 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

(Mà d'obra)
A012M0… Oficial 1a muntador 0,140 h 19,280 2,70
A013M0… Ajudant muntador 0,140 h 17,460 2,44

(Materials)
BD7JC180 Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè H… 1,020 m 3,180 3,24

(Resta d'obra) 0,08

Total 8,460

8,46

1.2.7 U Pericó sifònic de 40x40x70cm, encofrat amb motlle metàl.lic amb parets de
10cm de gruix i solera de formigó HM-20, el.laborat a l'obra en formigonera o
prefabricada, sobre llit de sorra.

(Mitjans auxiliars)
BPORTS PREU PORTS TONELADES D'ÀRIDS A OBRA 0,400 T 2,500 1,00

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 2,100 h 18,660 39,19
A012N0… OFICIAL 2A D'OBRA PÚBLICA 0,200 H 18,400 3,68
A0140000 Manobre 2,100 h 16,580 34,82
A0150000 Manobre especialista 0,200 h 17,260 3,45

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,200 h 1,770 0,35

(Materials)
B0111000 Aigua 0,012 m3 1,160 0,01
B0315021 ARENA RENTADA 0,200 T 6,320 1,26
B06022… GRAVA ARID 20MM 0,200 T 5,300 1,06
B06022… SAC DE 35KG CIMENT PORLAND 1,400 U 3,970 5,56
B0DF8H… MOTLLE METAL.LIC PER A ENCOFRAT DE PE… 1,000 U 5,000 5,00

(Resta d'obra) 0,01

Total 95,390

95,39

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 5



1.2.8 u Bastiment i tapa de formigó de 40x40 per pericó sifònic

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,200 h 18,660 3,73
A0140000 Manobre 0,200 h 16,580 3,32

(Materials)
BMANT… MARC I TAPA DE FORMIGÓ 40X40 1,000 U 17,850 17,85

Total 24,900

24,90

1.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

1.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un
valor del 2% del PEM executat.

(Mitjans auxiliars)
0400000… Mesures de seguretat i salut per a l'execuci… 1,000 u 400,000 400,00

Total 400,000

400,00

2 XARXA PLUVILAS

2.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

2.1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per localització de serveis, en zona
urbana d'alta dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de llargda, inclou la
demolició de paviments, i retirada de materials i les senyalitzacions diaries i
nocturnes, proteccions en malles. Posterior reblimets amb sorres no s'inclou la
reposició de paviments.

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 3,000 h 18,660 55,98
A0150000 Manobre especialista 3,000 h 17,260 51,78

Total 107,760

107,76

2.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
roca, amb rasadora i càrrega mecànica del material excavat

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,100 h 16,580 1,66

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,150 h 60,380 9,06
C1341590 Tractor+rasadora,p/rases ampl.<=30cm,fon… 0,310 h 46,250 14,34

(Resta d'obra) 0,02

Total 25,080

25,08

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.1.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,065 h 16,580 1,08
A0150000 Manobre especialista 0,110 h 17,260 1,90

(Maquinària)
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,110 h 8,610 0,95

(Resta d'obra) 0,04

Total 3,970

3,97

2.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,100 h 60,380 6,04
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,500 h 8,610 4,31

(Resta d'obra) 0,13

Total 19,110

19,11

2.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat

(Materials)
B0372000 Tot-u art. 1,050 m3 20,480 21,50

Total 21,500

21,50

2.1.6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb cigronet, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,200 h 17,260 3,45

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,050 h 60,380 3,02
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,200 h 8,610 1,72

(Materials)
B0332A00 Grava pedra granit.5-12mm 1,800 t 20,690 37,24

(Resta d'obra) 0,05

Total 45,480

45,48

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.1.7 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,250 h 16,580 4,15

(Materials)
B064100C Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 1,100 m3 63,330 69,66

(Resta d'obra) 0,06

Total 73,870

73,87

2.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,033 h 56,030 1,85
C1501800 Camió transp.12 t 0,106 h 38,500 4,08

Total 5,930

5,93

2.1.9 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA7L01 Deposició controlada dipòsit autoritzat,càn… 1,000 m3 9,480 9,48

Total 9,480

9,48

2.2 PLUVIALS

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.2.1 u Pou de registre prefabricat de 100 cm diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb
solera de formigó, amb cono prefabricat i aros prefabricats de 9 cm de grux, grao
de fosa, bastiment i tapa de fosa de d70 cm,per una carga de 450 kg,  tot
col·locat.

(Mitjans auxiliars)
BPORTS PREU PORTS TONELADES D'ÀRIDS A OBRA 1,000 T 2,500 2,50

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 2,200 h 18,660 41,05
A012N0… OFICIAL 2A D'OBRA PÚBLICA 0,500 H 18,400 9,20
A0140000 Manobre 2,200 h 16,580 36,48
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 2,000 h 60,380 120,76
C1705600 Formigonera 165l 0,500 h 1,770 0,89

(Materials)
B0111000 Aigua 0,030 m3 1,160 0,03
B0315021 ARENA RENTADA 0,500 T 6,320 3,16
B06022… GRAVA ARID 20MM 0,500 T 5,300 2,65
B06022… SAC DE 35KG CIMENT PORLAND 3,500 U 3,970 13,90
BDD1A… Anillo Ø 100x110 cm. 1,000 UD 66,450 66,45
BDD1C… Cono Ø 100 cm. 1,000 UD 47,000 47,00
BDDZPA… Pates de acero 2,000 UD 2,560 5,12
BDDZTA… Tapa Ø65 Marco Ø85X10h D-400 1,000 UD 63,600 63,60

Total 421,420

421,42

2.2.2 u Treballs necessaris per la connexió a pou de registre entre nou col·lector i
xarxa existent, tot inclòs

(Mà d'obra)
A0121000 Oficial 1a 3,000 h 18,660 55,98
A0140000 Manobre 3,000 h 16,580 49,74
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,350 h 1,770 0,62
C2001000 Martell trenc.man. 3,000 h 3,590 10,77

(Materials)
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,160 0,12
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 0,870 t 20,430 17,77
B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,s… 0,100 t 105,750 10,58

(Resta d'obra) 0,08

Total 154,290

154,29

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.2.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

(Mà d'obra)
A012M0… Oficial 1a muntador 0,490 h 19,280 9,45
A013M0… Ajudant muntador 0,490 h 17,460 8,56

(Materials)
BD7JQ1… Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè H… 1,020 m 32,000 32,64

(Resta d'obra) 0,27

Total 50,920

50,92

2.2.4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,250 h 16,580 4,15

(Materials)
B064100C Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 1,100 m3 63,330 69,66

(Resta d'obra) 0,06

Total 73,870

73,87

2.2.5 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 990x380x55 mm, classe D400 segons
norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,060 h 18,660 1,12
A0140000 Manobre 0,060 h 16,580 0,99

(Materials)
BD5ZAA… Reixa p/interc.,fosa dúctil,990x380x55mm,D… 1,000 u 72,040 72,04

(Resta d'obra) 0,03

Total 74,180

74,18

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.2.6 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,772 h 18,660 14,41
A0140000 Manobre 0,772 h 16,580 12,80

(Materials)
B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,259 m3 63,000 16,32
B0D814… Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,122 m2 1,120 1,26
B0DZA0… Desencofrant 0,166 l 2,630 0,44

(Resta d'obra) 0,41

Total 45,640

45,64

2.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

2.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un
valor del 2% del PEM executat.

(Mitjans auxiliars)
0400000… Mesures de seguretat i salut per a l'execuci… 1,000 u 700,000 700,00

Total 700,000

700,00

3 ENLLUMENAT PUBLIC I VORERA

3.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

3.1.1 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2m de fondària, en terreny
de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,242 h 16,580 4,01

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,233 h 60,380 14,07

(Resta d'obra) 0,06

Total 18,140

18,14

3.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,065 h 16,580 1,08
A0150000 Manobre especialista 0,110 h 17,260 1,90

(Maquinària)
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,110 h 8,610 0,95

(Resta d'obra) 0,04

Total 3,970

3,97

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.1.3 m2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,200 h 17,260 3,45

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,050 h 60,380 3,02
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,200 h 8,610 1,72

(Materials)
B0315600 Sorra rentada 0,1-0,5 mm 1,800 t 44,000 79,20

(Resta d'obra) 0,05

Total 87,440

87,44

3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,100 h 60,380 6,04
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,500 h 8,610 4,31

(Resta d'obra) 0,13

Total 19,110

19,11

3.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat

(Materials)
B0372000 Tot-u art. 1,050 m3 20,480 21,50

Total 21,500

21,50

3.1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,033 h 56,030 1,85
C1501800 Camió transp.12 t 0,106 h 38,500 4,08

Total 5,930

5,93

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA7L01 Deposició controlada dipòsit autoritzat,càn… 1,000 m3 9,480 9,48

Total 9,480

9,48

3.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,010 h 56,030 0,56
C1501800 Camió transp.12 t 0,127 h 38,500 4,89

Total 5,450

5,45

3.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA61… Deposició controlada centre reciclatge,resid… 1,480 t 5,990 8,87

Total 8,870

8,87

3.2 ENLLUMENAT PÚBLIC

3.2.1 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió
de 250 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,042 h 19,280 0,81
A013H000 Ajudant electricista 0,020 h 17,430 0,35

(Materials)
BG22RP… Tub corbable corrugat PVC,DN=160mm,15J,… 1,020 m 3,910 3,99

(Resta d'obra) 0,02

Total 5,170

5,17

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.2.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,250 h 16,580 4,15

(Materials)
B064100C Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 1,100 m3 63,330 69,66

(Resta d'obra) 0,06

Total 73,870

73,87

3.2.3 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, muntat com a canalització soterrada

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,033 h 19,280 0,64
A013H000 Ajudant electricista 0,020 h 17,430 0,35

(Materials)
BG22RG… Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,25… 1,020 m 1,260 1,29

(Resta d'obra) 0,01

Total 2,290

2,29

3.2.4 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,530 h 19,280 10,22
A013H000 Ajudant electricista 0,530 h 17,430 9,24
A0140000 Manobre 0,250 h 16,580 4,15

(Maquinària)
C1503000 Camió grua 0,530 h 46,000 24,38
C1504R00 Camió cistella h=10m 0,530 h 38,970 20,65

(Materials)
B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,638 m3 61,400 39,17
BHM11… Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=10… 1,000 u 450,730 450,73
BHWM1… P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 39,720 39,72

(Resta d'obra) 0,35

Total 598,610

598,61

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.2.5 u Llumenera decorativa tipus Clamod V/GC de Carandini o similar amb difusor de
vidre, amb làmpada LED 20W, de preu alt, forma troncopiramidal, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,800 h 19,280 15,42
A013H000 Ajudant electricista 0,800 h 17,430 13,94

(Materials)
BHNC85… Llumenera decorativa tipus Clamod V/GC d… 1,000 u 366,140 366,14
BHU311… Làmpada led 20w 1,000 u 15,050 15,05

(Resta d'obra) 0,44

Total 410,990

410,99

3.2.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
i solera de maó calat, sobre llit de sorra

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 1,200 h 18,660 22,39
A0140000 Manobre 1,200 h 16,580 19,90

(Materials)
B0312500 Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 0,013 t 19,990 0,26
B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,209 m3 63,000 13,17
B0DF7G… Motlle metàl·lic p/encof.pericó enllum. 38x3… 1,007 u 1,060 1,07
B0F1D2… Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categ… 11,004 u 0,200 2,20

(Resta d'obra) 0,63

Total 59,620

59,62

3.2.7 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

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,350 h 18,660 6,53
A0140000 Manobre 0,350 h 16,580 5,80

(Materials)
B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,004 t 36,810 0,15
BDKZ31… Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 42… 1,000 u 14,520 14,52

(Resta d'obra) 0,18

Total 27,180

27,18

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.2.8 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 h 19,280 0,77
A013H000 Ajudant electricista 0,040 h 17,430 0,70

(Materials)
BG3125… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x6mm2 1,020 m 4,160 4,24

(Resta d'obra) 0,02

Total 5,730

5,73

3.2.9 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,100 h 19,280 1,93
A013H000 Ajudant electricista 0,150 h 17,430 2,61

(Materials)
BG3809… Conductor Cu nu,1x35mm2 1,020 m 1,290 1,32
BGW38… P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,350 0,35

(Resta d'obra) 0,07

Total 6,280

6,28

3.2.10 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 h 19,280 3,86
A013H000 Ajudant electricista 0,200 h 17,430 3,49

(Materials)
BGD112… Piqueta connex.terra acer,long.=1000mm,D… 1,000 u 8,870 8,87
BGYD10… P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 1,000 u 4,010 4,01

(Resta d'obra) 0,11

Total 20,340

20,34

3.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

3.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un
valor del 2% del PEM executat.

(Mitjans auxiliars)
0400000… Mesures de seguretat i salut per a l'execuci… 1,000 u 250,000 250,00

Total 250,000

250,00

4 GAS

4.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.1.1 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2m de fondària, en terreny
de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,242 h 16,580 4,01

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,233 h 60,380 14,07

(Resta d'obra) 0,06

Total 18,140

18,14

4.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,065 h 16,580 1,08
A0150000 Manobre especialista 0,110 h 17,260 1,90

(Maquinària)
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,110 h 8,610 0,95

(Resta d'obra) 0,04

Total 3,970

3,97

4.1.3 m2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,200 h 17,260 3,45

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,050 h 60,380 3,02
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,200 h 8,610 1,72

(Materials)
B0315600 Sorra rentada 0,1-0,5 mm 1,800 t 44,000 79,20

(Resta d'obra) 0,05

Total 87,440

87,44

4.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,500 h 17,260 8,63

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,100 h 60,380 6,04
C133A0K0 Picó vibrant,plac.60cm 0,500 h 8,610 4,31

(Resta d'obra) 0,13

Total 19,110

19,11

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat

(Materials)
B0372000 Tot-u art. 1,050 m3 20,480 21,50

Total 21,500

21,50

4.1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,033 h 56,030 1,85
C1501800 Camió transp.12 t 0,106 h 38,500 4,08

Total 5,930

5,93

4.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA7L01 Deposició controlada dipòsit autoritzat,càn… 1,000 m3 9,480 9,48

Total 9,480

9,48

4.2 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

4.2.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un
valor del 2% del PEM executat.

(Mitjans auxiliars)
0200000… Mesures de seguretat i salut per a l'execuci… 1,000 u 150,000 150,00

Total 150,000

150,00

5 VORERA

5.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.1.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics.

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,002 h 16,580 0,03

(Maquinària)
C13112A0 Pala carregadora s/,erugues 212kW,+escarif… 0,004 h 69,210 0,28
C1331100 Motoanivelladora petita 0,007 h 56,950 0,40
C1335080 Corró vibratori autopropulsat,8-10t 0,004 h 50,440 0,20
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,004 h 42,600 0,17

(Materials)
B0111000 Aigua 0,020 m3 1,160 0,02

Total 1,100

1,10

5.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,080 h 16,580 1,33

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,110 h 60,380 6,64

(Resta d'obra) 0,02

Total 7,990

7,99

5.1.3 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

(Maquinària)
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 h 68,310 3,89
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,008 h 56,030 0,45

Total 4,340

4,34

5.1.4 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

(Maquinària)
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 h 68,310 3,42
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,020 h 60,380 1,21

Total 4,630

4,63

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.1.5 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,050 h 16,580 0,83

(Maquinària)
C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 h 56,950 1,99
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,004 h 66,200 0,26
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 h 42,600 1,07

(Materials)
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,160 0,06
B037R000 Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 1,150 m3 18,380 21,14

(Resta d'obra) 0,01

Total 25,360

25,36

5.1.6 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 5 i fins a 10 km

(Maquinària)
C1501800 Camió transp.12 t 0,106 h 38,500 4,08

Total 4,080

4,08

5.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA7L00 Deposició controlada dipòsit autoritzat,càn… 1,000 m3 4,680 4,68

Total 4,680

4,68

5.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,010 h 56,030 0,56
C1501800 Camió transp.12 t 0,127 h 38,500 4,89

Total 5,450

5,45

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
B2RA61… Deposició controlada centre reciclatge,resid… 1,480 t 5,990 8,87

Total 8,870

8,87

5.2 PAVIMENTS

5.2.1 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,250 h 18,660 4,67
A0140000 Manobre 0,504 h 16,580 8,36

(Materials)
B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,086 m3 61,400 5,28
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,004 t 33,680 0,13
B965A9… Vorada recta, DC, C7 (22x20cm), B, H, T(R-5… 1,050 m 5,170 5,43

(Resta d'obra) 0,20

Total 24,070

24,07

5.2.2 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,290 h 18,660 5,41
A0140000 Manobre 0,493 h 16,580 8,17

(Materials)
B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,074 m3 61,400 4,54
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 33,680 0,07
B966A7… Vorada corba, DC, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5… 1,050 m 21,510 22,59

(Resta d'obra) 0,20

Total 40,980

40,98

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.2.3 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,240 h 18,660 4,48
A0140000 Manobre 0,482 h 16,580 7,99

(Materials)
B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,056 m3 61,400 3,44
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 33,680 0,07
B965A7… Vorada recta, DC, C5 (25x15cm), B, H, T(R-5… 1,050 m 4,600 4,83

(Resta d'obra) 0,19

Total 21,000

21,00

5.2.4 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,235 h 18,660 4,39
A0140000 Manobre 0,475 h 16,580 7,88

(Materials)
B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,047 m3 61,400 2,89
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,002 t 33,680 0,07
B965A2C0 Vorada recta, DC, A2 (20x10cm), B, H, S(R-3,… 1,050 m 5,930 6,23

(Resta d'obra) 0,18

Total 21,640

21,64

5.2.5 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,300 h 18,660 5,60
A0140000 Manobre 0,105 h 16,580 1,74

(Maquinària)
C1704200 Mesc.cont. sacs 0,105 h 1,420 0,15

(Materials)
B051E201 Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 0,002 t 160,160 0,32
B0710150 Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,019 t 36,810 0,70
B97423E1 Peça mort.ciment blanc 30x30x8cm,p/rigo. 3,333 u 1,600 5,33

(Resta d'obra) 0,11

Total 13,950

13,95

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.2.6 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,200 h 18,660 3,73
A0140000 Manobre 0,600 h 16,580 9,95

(Maquinària)
C2005000 Regle vibratori 0,060 h 4,860 0,29

(Materials)
B064300C Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 1,100 m3 63,000 69,30

(Resta d'obra) 0,21

Total 83,480

83,48

5.2.7 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,160 h 18,660 2,99
A0140000 Manobre 0,490 h 16,580 8,12

(Maquinària)
C2005000 Regle vibratori 0,133 h 4,860 0,65

(Materials)
B064E26B Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment 1,050 m3 80,930 84,98

(Resta d'obra) 0,17

Total 96,910

96,91

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 23



5.2.8 m Lateral de gual de peces de formigó, doble capa, 60x40 cm rectes o rodones,
col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat
amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,350 h 18,660 6,53
A0140000 Manobre 0,550 h 16,580 9,12
A0150000 Manobre especialista 0,004 h 17,260 0,07

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,003 h 1,770 0,01

(Materials)
B0111000 Aigua 0,001 m3 1,160 0,00
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 0,006 t 20,430 0,12
B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,s… 0,001 t 105,750 0,11
B0532310 Calç aèria CL 90 1,600 kg 0,090 0,14
B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,138 m3 61,400 8,47
B985A7… Peça lateral form.guals,DC,60x40cm 1,660 u 52,750 87,57

(Per arrodoniment) -0,02

Total 112,120

112,12

5.2.9 m2 Paviment de panot per a vorera gris ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,580 h 18,660 10,82
A0140000 Manobre 0,440 h 16,580 7,30
A0150000 Manobre especialista 0,034 h 17,260 0,59

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,023 h 1,770 0,04

(Materials)
B0111000 Aigua 0,007 m3 1,160 0,01
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 0,049 t 20,430 1,00
B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,s… 0,009 t 105,750 0,95
B0532310 Calç aèria CL 90 12,800 kg 0,090 1,15
B9E131… Panot gris ratllat 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. 1,020 m2 6,400 6,53

(Resta d'obra) 0,31

Total 28,700

28,70

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.2.10 m2 Paviment de panot per a vorera color+ tacs de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,430 h 18,660 8,02
A0140000 Manobre 0,270 h 16,580 4,48
A0150000 Manobre especialista 0,033 h 17,260 0,57

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,023 h 1,770 0,04

(Materials)
B0111000 Aigua 0,010 m3 1,160 0,01
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 0,047 t 20,430 0,96
B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,s… 0,009 t 105,750 0,95
B9E1D1… Panot de color + tacs de 20x20x4 cm, classe… 1,020 m2 9,000 9,18

(Resta d'obra) 0,22

Total 24,430

24,43

5.2.11 m Gual de peces de formigó, doble capa, 60x40 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,350 h 18,660 6,53
A0140000 Manobre 0,550 h 16,580 9,12
A0150000 Manobre especialista 0,004 h 17,260 0,07

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,003 h 1,770 0,01

(Materials)
B0111000 Aigua 0,001 m3 1,160 0,00
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 0,006 t 20,430 0,12
B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,s… 0,001 t 105,750 0,11
B0532310 Calç aèria CL 90 1,600 kg 0,090 0,14
B064500C Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,138 m3 61,400 8,47
B0985A… Peça form.guals,DC,60x40cm 2,500 u 15,000 37,50

(Per arrodoniment) -0,02

Total 62,050

62,05

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.2.12 m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb
estesa i piconatge mecànics del material

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,050 h 16,580 0,83

(Maquinària)
C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 h 56,950 1,99
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,020 h 66,200 1,32

(Materials)
B0332A00 Grava pedra granit.5-12mm 1,870 t 20,690 38,69

(Resta d'obra) 0,01

Total 42,840

42,84

5.2.13 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,050 h 16,580 0,83

(Maquinària)
C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 h 56,950 1,99
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,040 h 66,200 2,65
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 h 42,600 1,07

(Materials)
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,160 0,06
B0372000 Tot-u art. 1,150 m3 20,480 23,55

(Resta d'obra) 0,01

Total 30,160

30,16

5.2.14 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,003 h 17,260 0,05

(Maquinària)
C1702D00 Camió cisterna p/reg asf. 0,003 h 28,420 0,09

(Materials)
B0552B00 Emul.bitum.catiònica ECI 1,000 kg 0,380 0,38

Total 0,520

0,52

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.2.15 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D
(D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 18,660 0,35
A0140000 Manobre 0,086 h 16,580 1,43

(Maquinària)
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,012 h 66,200 0,79
C1709B00 Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 53,990 0,54
C170D0… Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 60,520 0,73

(Materials)
B9H111… Mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.gr… 1,000 t 53,350 53,35

(Resta d'obra) 0,03

Total 57,220

57,22

5.2.16 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,050 h 16,580 0,83

(Maquinària)
C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 h 56,950 1,99
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,040 h 66,200 2,65
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 h 42,600 1,07

(Materials)
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,160 0,06
B0372000 Tot-u art. 1,150 m3 20,480 23,55

(Resta d'obra) 0,01

Total 30,160

30,16

5.2.17 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,003 h 17,260 0,05

(Maquinària)
C1702D00 Camió cisterna p/reg asf. 0,003 h 28,420 0,09

(Materials)
B0552B00 Emul.bitum.catiònica ECI 1,000 kg 0,380 0,38

Total 0,520

0,52

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.2.18 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D
(D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 18,660 0,35
A0140000 Manobre 0,086 h 16,580 1,43

(Maquinària)
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,012 h 66,200 0,79
C1709B00 Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 53,990 0,54
C170D0… Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 60,520 0,73

(Materials)
B9H111… Mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.gr… 1,000 t 53,350 53,35

(Resta d'obra) 0,03

Total 57,220

57,22

5.3 ASFALTAT CARRER

5.3.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics.

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,002 h 16,580 0,03

(Maquinària)
C13112A0 Pala carregadora s/,erugues 212kW,+escarif… 0,004 h 69,210 0,28
C1331100 Motoanivelladora petita 0,007 h 56,950 0,40
C1335080 Corró vibratori autopropulsat,8-10t 0,004 h 50,440 0,20
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,004 h 42,600 0,17

(Materials)
B0111000 Aigua 0,020 m3 1,160 0,02

Total 1,100

1,10

5.3.2 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics,
transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

(Mà d'obra)
A013P000 Ajudant jardiner 0,020 h 21,930 0,44

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,100 h 56,030 5,60

(Resta d'obra) 0,01

Total 6,050

6,05

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.3.3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 %
del PM

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,040 h 56,030 2,24
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,055 h 66,200 3,64

Total 5,880

5,88

5.3.4 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,050 h 16,580 0,83

(Maquinària)
C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 h 56,950 1,99
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,040 h 66,200 2,65
C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 h 42,600 1,07

(Materials)
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,160 0,06
B0372000 Tot-u art. 1,150 m3 20,480 23,55

(Resta d'obra) 0,01

Total 30,160

30,16

5.3.5 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,003 h 17,260 0,05

(Maquinària)
C1702D00 Camió cisterna p/reg asf. 0,003 h 28,420 0,09

(Materials)
B0552B00 Emul.bitum.catiònica ECI 1,000 kg 0,380 0,38

Total 0,520

0,52

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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5.3.6 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D
(D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada

(Mà d'obra)
A012N0… Oficial 1a d'obra pública 0,019 h 18,660 0,35
A0140000 Manobre 0,086 h 16,580 1,43

(Maquinària)
C13350C0 Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,012 h 66,200 0,79
C1709B00 Estenedora p/paviment mescla bitum. 0,010 h 53,990 0,54
C170D0… Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,012 h 60,520 0,73

(Materials)
B9H111… Mesc.bit.AC 11 surf B35/50 D (D-8),granul.gr… 1,000 t 53,350 53,35

(Resta d'obra) 0,03

Total 57,220

57,22

5.4 MESURES DE SEGURETAT I VARIS

5.4.1 u Mesures de seguretat i salut

(Mitjans auxiliars)
E030000… Mesures de seguretat i salut 1,000 u 650,000 650,00

Total 650,000

650,00

6 DIVERSOS

6.1 u Imprevistos a justificar durant l'obra

(Mitjans auxiliars)
E030000… Imprevistos a justificar durant l'obra 1,000 u 1.211,010 1.211,01

Total 1.211,010

1.211,01

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Advertència
1. Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una
altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que
l'establida a l'esmentat quadre.

2. Tots els elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos, continguts en el banc de preus ITEC del mateix any que els emprats per a la confecció del
pressupost, es consideraran incorporats en aquest projecte, per tal d'avaluar, amb total coincidència, els possibles preus contradictòris que puguin
sorgir en el desenvolupament de l'obra.

3. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es considerarn
inclosos en el preu de la mateixa, malgrat no estiguin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels preus.

Import

Núm. Designació
Parcial Total
(euros) (euros)
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03.03 PRESSUPOST 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1.1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per
localització de serveis, en zona urbana d'alta
dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de
llargda, inclou la demolició de paviments, i
retirada de materials i les senyalitzacions
diaries i nocturnes, proteccions en malles.
Posterior reblimets amb sorres no s'inclou la
reposició de paviments. 5,000 107,76 538,80

1.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
rasadora i càrrega mecànica del material
excavat 151,985 25,08 3.811,78

1.1.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 129,755 3,97 515,13

1.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM 76,911 19,11 1.469,77

1.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 14,440 21,50 310,46

1.1.6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb cigronet, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 64,878 45,48 2.950,65

1.1.7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 184,585 5,93 1.094,59

1.1.8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 184,585 9,48 1.749,87

Total 1.1.- A.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 12.441,05
1.2.- CLAVEGUERAM

1.2.1 u Pou de registre prefabricat de 100 cm
diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb
solera de formigó, amb cono prefabricat i aros
prefabricats de 9 cm de grux, grao de fosa,
bastiment i tapa de fosa de d70 cm,per una
carga de 450 kg,  tot col·locat. 4,000 421,42 1.685,68

1.2.2 u Treballs necessaris per la connexió a pou de
registre entre nou col·lector i xarxa existent,
tot inclòs 4,000 154,29 617,16

1.2.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 219,400 19,16 4.203,70

1.2.4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 12,976 73,87 958,54

Capítol núm. 1 CLAVEGUERAM
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1.2.5 u Connexió a claveguera d'escomesa existent de
qualsevol tipus de tub i diàmetre. Inclou tots
els treballs i materials necessaris per a
l'adaptació de l'escomesa. 6,000 137,76 826,56

1.2.6 m Claveguera amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 66,000 8,46 558,36

1.2.7 U Pericó sifònic de 40x40x70cm, encofrat amb
motlle metàl.lic amb parets de 10cm de gruix i
solera de formigó HM-20, el.laborat a l'obra en
formigonera o prefabricada, sobre llit de sorra. 6,000 95,39 572,34

1.2.8 u Bastiment i tapa de formigó de 40x40 per
pericó sifònic 6,000 24,90 149,40

Total 1.2.- A.02 CLAVEGUERAM: 9.571,74
1.3.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

1.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 1,000 400,00 400,00

Total 1.3.- A.03 MESURES DE SEGURETAT I VARIS: 400,00

Total capítol núm. 1 CLAVEGUERAM: 22.412,79

Capítol núm. 1 CLAVEGUERAM
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2.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

2.1.1 u Execució de cala manual o semimanual, per
localització de serveis, en zona urbana d'alta
dificultat, de fins 1,5m de profunditat i 3m de
llargda, inclou la demolició de paviments, i
retirada de materials i les senyalitzacions
diaries i nocturnes, proteccions en malles.
Posterior reblimets amb sorres no s'inclou la
reposició de paviments. 5,000 107,76 538,80

2.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
rasadora i càrrega mecànica del material
excavat 310,465 25,08 7.786,46

2.1.3 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 206,840 3,97 821,15

2.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM 136,248 19,11 2.603,70

2.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 25,054 21,50 538,66

2.1.6 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb cigronet, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant 180,018 45,48 8.187,22

2.1.7 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 34,309 73,87 2.534,41

2.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 379,518 5,93 2.250,54

2.1.9 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 379,518 9,48 3.597,83

Total 2.1.- B.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 28.858,77
2.2.- PLUVIALS

2.2.1 u Pou de registre prefabricat de 100 cm
diàmetre de màxim 2 m de fondària,amb
solera de formigó, amb cono prefabricat i aros
prefabricats de 9 cm de grux, grao de fosa,
bastiment i tapa de fosa de d70 cm,per una
carga de 450 kg,  tot col·locat. 4,000 421,42 1.685,68

2.2.2 u Treballs necessaris per la connexió a pou de
registre entre nou col·lector i xarxa existent,
tot inclòs 2,000 154,29 308,58

2.2.3 m Claveguera amb tub de paret estructurada,
amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa 238,600 50,92 12.149,51

Capítol núm. 2 XARXA PLUVILAS
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2.2.4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 13,131 73,87 969,99

2.2.5 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de
990x380x55 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment 7,000 74,18 519,26

2.2.6 m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I 14,000 45,64 638,96

Total 2.2.- B.02 PLUVIALS: 16.271,98
2.3.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

2.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 1,000 700,00 700,00

Total 2.3.- B.03 MESURES DE SEGURETAT I VARIS: 700,00

Total capítol núm. 2 XARXA PLUVILAS: 45.830,75

Capítol núm. 2 XARXA PLUVILAS
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3.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

3.1.1 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins
a 2m de fondària, en terreny de trànsit,
realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora 46,404 18,14 841,77

3.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 77,340 3,97 307,04

3.1.3 m2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb sorra rentada, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant 23,202 87,44 2.028,78

3.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM 23,202 19,11 443,39

3.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 23,760 21,50 510,84

3.1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 55,685 5,93 330,21

3.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 55,685 9,48 527,89

3.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km 2,683 5,45 14,62

3.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 2,683 8,87 23,80

Total 3.1.- C.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 5.028,34
3.2.- ENLLUMENAT PÚBLIC

3.2.1 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada 82,100 5,17 424,46

3.2.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió 6,568 73,87 485,18

3.2.3 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada 193,350 2,29 442,77

3.2.4 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de
forma troncocònica, de 10 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó 3,000 598,61 1.795,83

Capítol núm. 3 ENLLUMENAT PUBLIC I VORERA
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3.2.5 u Llumenera decorativa tipus Clamod V/GC de
Carandini o similar amb difusor de vidre, amb
làmpada LED 20W, de preu alt, forma
troncopiramidal, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport 3,000 410,99 1.232,97

3.2.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra 11,000 59,62 655,82

3.2.7 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 11,000 27,18 298,98

3.2.8 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub 232,020 5,73 1.329,47

3.2.9 m Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2, muntat superficialment 232,020 6,28 1.457,09

3.2.10 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de
1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra 5,000 20,34 101,70

Total 3.2.- C.02 ENLLUMENAT PÚBLIC: 8.224,27
3.3.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

3.3.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 1,000 250,00 250,00

Total 3.3.- C.03 MESURES DE SEGURETAT I VARIS: 250,00

Total capítol núm. 3 ENLLUMENAT PUBLIC I VORERA: 13.502,61

Capítol núm. 3 ENLLUMENAT PUBLIC I VORERA
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4.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

4.1.1 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins
a 2m de fondària, en terreny de trànsit,
realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora 99,000 18,14 1.795,86

4.1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 99,000 3,97 393,03

4.1.3 m2 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb sorra rentada, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant 29,700 87,44 2.596,97

4.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM 69,300 19,11 1.324,32

4.1.5 m3 Subministrament de tot-ú reciclat 69,300 21,50 1.489,95

4.1.6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km 118,800 5,93 704,48

4.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 118,800 9,48 1.126,22

Total 4.1.- D.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 9.430,83
4.2.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

4.2.1 u Mesures de seguretat i salut per a l'execució
de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del
PEM executat. 1,000 150,00 150,00

Total 4.2.- D.02 MESURES DE SEGURETAT I VARIS: 150,00

Total capítol núm. 4 GAS: 9.580,83

Capítol núm. 4 GAS

Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 7



5.1.- DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

5.1.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del
terreny natural fins a 10 cm de profunditat,
amb mitjans mecànics. 325,830 1,10 358,41

5.1.2 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora 13,623 7,99 108,85

5.1.3 m2 Demolició de paviment de panots col·locats
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió 271,500 4,34 1.178,31

5.1.4 m Demolició de vorada amb rigola de formigó
col·locada sobre formigó amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor 137,900 4,63 638,48

5.1.5 m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat
reciclat, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM 74,063 25,36 1.878,24

5.1.6 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 5 i
fins a 10 km 14,986 4,08 61,14

5.1.7 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus
de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 14,986 4,68 70,13

5.1.8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km 84,878 5,45 462,59

5.1.9 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat
1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 84,900 8,87 753,06

Total 5.1.- E.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES: 5.509,21
5.2.- PAVIMENTS

5.2.1 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C7 de
22x20 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 76,100 24,07 1.831,73

5.2.2 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 37,700 40,98 1.544,95

Capítol núm. 5 VORERA
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5.2.3 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 27,700 21,00 581,70

5.2.4 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 72,100 21,64 1.560,24

5.2.5 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de
morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc 140,550 13,95 1.960,67

5.2.6 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I,
de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat 6,325 83,48 528,01

5.2.7 m3 Paviment de formigó sense additius
HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat ratllat manual 49,375 96,91 4.784,93

5.2.8 m Lateral de gual de peces de formigó, doble
capa, 60x40 cm rectes o rodones, col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 30 a
35 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt
1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat
amb formigonera de 165 l 7,200 112,12 807,26

5.2.9 m2 Paviment de panot per a vorera gris ratllat de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col.locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
beurada de ciment pòrtland 9,280 28,70 266,34

5.2.10 m2 Paviment de panot per a vorera color+ tacs de
20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland 5,160 24,43 126,06

5.2.11 m Gual de peces de formigó, doble capa, 60x40
cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntat
amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165
l 2,000 62,05 124,10

5.2.12 m3 Paviment de granulat de grandària màxima 5 a
12 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material 15,564 42,84 666,76

5.2.13 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM 21,405 30,16 645,57

5.2.14 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica específica per a reg d'imprimació,
tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2 142,700 0,52 74,20

Capítol núm. 5 VORERA
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5.2.15 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i
granulat granític, estesa i compactada 17,124 57,22 979,84

5.2.16 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM 21,308 30,16 642,65

5.2.17 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica específica per a reg d'imprimació,
tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2 142,050 0,52 73,87

5.2.18 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i
granulat granític, estesa i compactada 17,046 57,22 975,37

Total 5.2.- E.02 PAVIMENTS: 18.174,25
5.3.- ASFALTAT CARRER

5.3.1 m2 Escarificació, compactació i nivellació del
terreny natural fins a 10 cm de profunditat,
amb mitjans mecànics. 1.303,050 1,10 1.433,36

5.3.2 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra
vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins
al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva
conservació 30,000 6,05 181,50

5.3.3 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de
paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM 30,000 5,88 176,40

5.3.4 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM 19,000 30,16 573,04

5.3.5 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica específica per a reg d'imprimació,
tipus ECI, amb dotació 1 kg/m2 1.303,050 0,52 677,59

5.3.6 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de rodadura i
granulat granític, estesa i compactada 156,366 57,22 8.947,26

Total 5.3.- E03 ASFALTAT CARRER: 11.989,15
5.4.- MESURES DE SEGURETAT I VARIS

5.4.1 u Mesures de seguretat i salut 1,000 650,00 650,00

Total 5.4.- E.04 MESURES DE SEGURETAT I VARIS: 650,00

Total capítol núm. 5 VORERA: 36.322,61

Capítol núm. 5 VORERA

Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1 u Imprevistos a justificar durant l'obra 1,000 1.211,01 1.211,01

Total capítol núm. 6 DIVERSOS: 1.211,01

Capítol núm. 6 DIVERSOS

Núm. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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03.04 RESUM PRESSUPOST GLOBAL 





R E S U M  D E  P R E S S U P O S T  G L O B A L
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1.- Clavegueram 22.412,79 €

2.- Xarxa pluvials 45.830,75 €

3.- Enllumenat públic 13.502,61 €

4.- Gas 9.580,83 €

5.- Pavimentació vorera 36.322,61 €

6.- Diversos 1.211,01 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 128.860,60 €

13% de Despeses Generals 16.751,88 €

6% de Benefici Industrial 7.731,64 €

TOTAL 153.344,11 €

21% I.V.A. 32.202,26 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 185.546,39 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE GLOBAL 185.546,39 €

CONTROL DE QUALITAT

1.- CONTROL DE QUALITAT * 1,5% del PEM 1.932,91 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.932,91 €

21% I.V.A. 405,91 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 2.338,82 €

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 187.885,21 €

Amposta, setembre de 2017

Mercè Lavega Benet
Arquitecta Serveis Tècnics Municipals

* d'aquest import, i d'acord amb la clàusula 38 del ''Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado'', 1.288,61 € més IVA (1% del PEM) més
IVA, serà a càrrec del contractista.





1 CLAVEGUERAM
1.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................… 12.441,05
1.2 CLAVEGUERAM ........................................................................................................................ 9.571,74
1.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS .............................................................................................… 400,00

Total 1 CLAVEGUERAM ..........: 22.412,79
2 XARXA PLUVILAS

2.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................… 28.858,77
2.2 PLUVIALS ........................................................................................................................ 16.271,98
2.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS .............................................................................................… 700,00

Total 2 XARXA PLUVILAS ..........: 45.830,75
3 ENLLUMENAT PUBLIC I VORERA

3.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................… 5.028,34
3.2 ENLLUMENAT PÚBLIC ................................................................................................................… 8.224,27
3.3 MESURES DE SEGURETAT I VARIS .............................................................................................… 250,00

Total 3 ENLLUMENAT PUBLIC I VORERA ..........: 13.502,61
4 GAS

4.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................… 9.430,83
4.2 MESURES DE SEGURETAT I VARIS .............................................................................................… 150,00

Total 4 GAS ..........: 9.580,83
5 VORERA

5.1 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................… 5.509,21
5.2 PAVIMENTS ........................................................................................................................ 18.174,25
5.3 ASFALTAT CARRER ........................................................................................................................ 11.989,15
5.4 MESURES DE SEGURETAT I VARIS .............................................................................................… 650,00

Total 5 VORERA ..........: 36.322,61
6 DIVERSOS ........................................................................................................................ 1.211,01

Pressupost d'execució material 128.860,60

13% de despeses generals 16.751,88
6% de benefici industrial 7.731,64

Pressupost d'execució per contracta abans IVA 153.344,12

21% d'IVA 32.202,27

Pressupost d'execució per contracta IVA inclòs 185.546,39

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS.

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol Import (€)

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  
amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  
tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R. D. 314/1979, de 19 de gener. 
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b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment 
de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
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autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el 
pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot 
moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, 
fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los 
les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se 
del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos 
habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra 
en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
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Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dinades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre 
tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà 
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà 
limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o 
Vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. 
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El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte 
Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres 
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, 
d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el 
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 
causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
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Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran 
els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats 
per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar els amoixaments. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i 
quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques perpetuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista 
en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent 
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en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor 
d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués 
o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu 
al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no 
ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per 
altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- L’adjudicatari  haurà de presentar  una proposta de  pla d’autocontrol de qualitat a aplicar durant 
l’execució de les obres objecte d’aquest plec, en un termini màxim de 15 dies  hàbils a comptar des de la notificació 
del contracte. 
El Pla haurà d’incloure:una memòria explicativa el procediment i organització del control de qualitat a efectuar, les 
activitats a controlar i amidaments dels assaig a realitzar. 
En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es requerirà al Contratista per a que 
en un nou termini en cinc dies hàbils realitzi les esmenes que , per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes 
específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas , seran a càrrec de  
l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 
1,0% del pressupost d’execució material. 
A més a més també correrà integrament a compte del Contratista i sense cap limitació, les despeses derivades de 
controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat 
de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a  esmenar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 
i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de 
la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar 
al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents 
totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què 
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte 
amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una 
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sola i definitiva recepció. 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta 
en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del 
pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat 
per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en 
l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest 
termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un 
tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense 
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per 
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret 
el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
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Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de 
la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malaties  
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament 
a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material 
més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
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unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, 
no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals d'amidament o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de 
la forma d'amidament de  les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment 
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres 
per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que 
resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzemament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els enmaguetzemar de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que 
és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
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Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents 
a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la 
realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a 
la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 
amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà 
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
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Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals 
o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per 
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, 
el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 
100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la 
mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu 
cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a  l'amidament i 
valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la 
seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons l'amidament que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats 
en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
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Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, 
dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, 
en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els 
"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació 
de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los 
del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra 
de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, 
no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
previ amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment 
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
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Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al 
seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" 
o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat 
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i 
que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del 
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Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les 
unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director 
de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà 
de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin 
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com 
la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre 
el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, 
però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, 
neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, 
no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels 
treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el 
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que 
s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, 
propietats o materials que hagi utilitzat. 
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En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat 
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte 
dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o 
discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

L’AJUNTAMENT LA CONTRACTA





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.01. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES





B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava- emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogue s per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pre tesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del  cas 
que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formigonera a la pròpia central d e 
formigó, sempre que compleixi les especificacions a nteriors 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 past ada 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 l a 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'h aurà 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 pp m)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissu ració:  <= 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 n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada 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 anteced ents 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 èt er (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà obligatori realitzar els assa jos 
anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recep ció 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 complime nt de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la pres a de 
mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les esp ecificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició  en una planta legalment autoritzada per al tractam ent 
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 c onstrucció i demolicions

Plec de condicions tècniques
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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 procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un control mas sa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l 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):  Col or 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 nòdu ls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, 
en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que  
provinguin de formigons estructurals sans, o de res istència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complin t 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'àri d 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 fra ccions 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 tam any màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; 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 (UN E EN 
1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i refer its al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissurac ió: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o 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) q uan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposi ció 
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 s eu 
cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es deduei x 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 co mpresa 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 sotm eses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotm eses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

Plec de condicions tècniques
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- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe espe cífica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE -EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 
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 sotmese s a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmese s 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 cla sse 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 de ls 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 q ue puguin causar danys a estructures, capes de ferm s, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases a mb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaig s 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 zon a 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 qu edin protegits contra la contaminació, i evitant la  
seva possible segregació, sobretot durant el seu tr ansport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert p er 
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'emmagatzem ar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada 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 s e aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos c ontaminados. 

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 acompanyad a d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a m ínim 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 

Plec de condicions tècniques
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- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EH E
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies de l'àri d 
subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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'ob res públiques i edificació de Funcio: Aplicacions q ue 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *  Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de ca da estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de product es de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions q ue exigeixen requisits de seguretat molt estrictes* . * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglam ents i normes administratives nacionals de cada est at 
membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de product es de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions q ue no exigeixen requisits de seguretat molt estrict es*. 
* Requisits que han de ser definits per lleis, regl aments i normes administratives nacionals de cada e stat 
membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'ob res públiques i edificació de Funcio: Aplicacions q ue 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes* . * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de ca da estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'esta mpar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalat ge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certifica ció
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabrica nt
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del m arcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús  previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials apli cables
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'exig it en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleix en 

amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentac ió: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportist a 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 m anera que la comprovació de la seva idoneïtat per a l 
seu ús es farà mitjançant un control documental del  marcatge per tal de determinar el compliment de le s 
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 u n laboratori de control dels contemplats en l'artic le 
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de l es 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 co mprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspec ció a la planta de fabricació, a poder ser, abans d el 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat p er a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha  de 
poder realitzar els assaigs següents per a verifica r 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 93 3-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UN E 

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 realit zar una inspecció visual, i si es considera necessa ri, 
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi am b els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigide s. 

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
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'hau ran 
de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equival ent 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: 
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- 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 val ors anteriors, i es presentin dubtes de la presènci a 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un as saig de rajos X per a la seva detecció i identifica ció: 
s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles só n 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 el s 
fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procede nts de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estr uctural. 

B033 GRAVES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents : 
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natur al 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de r oques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refr edades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una plan ta 

legalment autoritzada per al tractament d'aquests r esidus
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 m aó
- 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 procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un control mas sa 
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 amor fa o 
corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a la partid a 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la qu e estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme. 
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 espec ificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que  
provinguin de formigons estructurals sans, o de res istència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complin t 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'àri d 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 q ue puguin causar danys a estructures, capes de ferm s, 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 u n contingut final de ceràmica superior al 10% en pe s. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó 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/mm 2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments 
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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 + morte r:  >= 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'u n 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'expo sició 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 fra ccions 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 tam any màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; 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 q ue 
les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beine s 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 (am b 

la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formi gona amb les excepcions següents:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gru ix 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'àri d 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 do ble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or 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 segon s 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 (UN E EN 
1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat 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 refe rits 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 fissuraci ó:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o 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 líq uid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apar t.) 
14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, pape r...): 
- 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):  Nu l·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5 % 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi s egons UNE-EN 1367-2: 
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- 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 s eu 
cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es deduei x 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 nòdu ls 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 natur al, del matxuqueig de roques naturals, o del recicl atge 
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, ma rgues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tam ís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tam ís 
0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètr ica ha de ser fixada explícitament per la DF segons  les 
característiques del terreny per drenar i del siste ma 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 de l 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 sistem a 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 l a 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 metxi nal: > 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·l ocarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la seg üent i així successivament fins arribar al replè o al 
terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtre s geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per mate rials amb graves i boles a efectes del compliment d e 
les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix infer ior 
a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorr a fina i llims, el material drenant haurà de compli r, a 
més de les condicions generals de filtre, la condic ió:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homoge ni, sense restes de sorra o llims, les condicions d e 
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 infer ior 
al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zon a 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 sev a 
possible segregació, sobretot durant el seu transpo rt. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per ev itar 
els canvis de temperatura del granulat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural ( EHE-
08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
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 Carretera s 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden . 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyad a d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a m ínim 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'EH E
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies de l'àri d 
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subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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'ob res públiques i edificació de Funcio: Aplicacions q ue 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *  Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de ca da estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de product es de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions q ue exigeixen requisits de seguretat molt estrictes* . * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglam ents i normes administratives nacionals de cada est at 
membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de product es de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions q ue no exigeixen requisits de seguretat molt estrict es*. 
* Requisits que han de ser definits per lleis, regl aments i normes administratives nacionals de cada e stat 
membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'ob res públiques i edificació de Funcio: Aplicacions q ue 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes* . * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de ca da estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'esta mpar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalat ge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certifica ció
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabrica nt
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del m arcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús  previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials apli cables
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'exig it en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleix en 

amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentac ió: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportist a de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de recicl atge, ha d'aportar la documentació que garanteixi e l 
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 m anera que la comprovació de la seva idoneïtat per a l 
seu ús es farà mitjançant un control documental del  marcatge per tal de determinar el compliment de le s 
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 u n laboratori de control dels contemplats en l'artic le 
78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de l es 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 co mprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspec ció a la planta de fabricació, a poder ser, abans d el 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat p er a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha  de 
poder realitzar els assaigs següents per a verifica r 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 93 3-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UN E 

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 magnè sic (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 certi ficat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de p rocedència 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 10 3101)
- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del ma terial, que en el cas d'àrids naturals ha de conten ir: 
- 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 instrucc ions 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 cri teris de les normes de procediment indicades en cad a 
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assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulomet ria 
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'INCO MPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de c omplir estrictament les especificacions indicades, en 
cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del materia l corresponent en l'execució del reblert. 

B037 TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no  triturades procedents de graveres o dipòsits 

naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la  trituració, total o parcial, de pedra de cantera o  

de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a la partid a 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la qu e estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdri ca, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritza ció o alteració física o química apreciable sota le s 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions qu e puguin afectar a estructures, a d'altres capes de  
ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèr ies estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa on es col·loqui. 

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids proce dents de la trituració, total o parcial, de pedra d e 
cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolic ió, 
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a 
T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tèc niques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE- EN 1744-1, en cas que el material estigui en contac te 

amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), sego ns UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats proceden ts 

de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment tritura des de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 
complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l' àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el  
fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:

- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats procedents de ferms de carrete ra o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
- Materials reciclats procedents de ferms de carrete ra o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel t amís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8 ): 
- Fracció 0/4 del material:

- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30 

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:

- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25 

Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, s egons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41  i T42: 

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 1031 04: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa  entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE -EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
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retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus d e construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UN E-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de  complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, se gons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la ta ula 
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els va lors declarats pel fabricant, assajats segons la no rma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat,  en el seu cas. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la q ue se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento  y sistemas de contención de vehículos. 

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
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. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granula res y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para 
uso en capas estructurales de firmes. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  si aquesta ho demana, la següent documentació, que  
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avalua ció de conformitat aplicable: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'ob res públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits  que han de ser definits per lleis, reglaments i no rmes 
administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a carreteres i altres treballs d'ob res públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeix en 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits  que han de ser definits per lleis, reglaments i no rmes 
administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de fig urar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la D irectiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 

Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informa ció:
- Número d'identificació de l'organisme notificat (n omés per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita de l fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el m arcatge CE.
- Número de certificat de control de producció de fà brica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, di mensions,...i ús previst.
- Informació de les característiques essencials de l a taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents  amb 
l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a  primera vista contingui matèries estranyes o mides  
superiors al màxim acceptat en la fórmula de trebal l. 
Control de documentació: documents d'origen (full d e subministrament i etiquetat), certificat de garan tia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f ísica) i els documents de conformitat o autoritzaci ons 
administratives exigides, inclòs la documentació co rresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda a un p aís 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà presc indir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la mar ca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resulta ts 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut . En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs  de 
control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de con strucció de l'obra, de cada procedència es prendran  
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'el les es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 10 3103 i UNE 103104.
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 9 33-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex  A 

de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruix ut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1 744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN  933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tingu in marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs  
d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 most res:

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el vol um executat és menor:
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 9 33-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 

Annex A de la UNE-EN 933-9.
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- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat , segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN  933-1.

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum exe cutat és menor:
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruix ut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1 744-1. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat l a freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el c ontrol de recepció de la unitat acabada s'han aprov at 
10 lots consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres c asos 
es podran prendre mostres en els aplecs i es seguir an les instruccions de la DF i els criteris de les 
normes de procediment indicades a cada assaig . 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de c omplir estrictament les especificacions indicades, en 
cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material co rresponent. 

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls 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: 
Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament 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 traballabi litat en un temps prou llarg i assolir, al final de  
períodes definits, els nivells especificats de resi stència 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 co ntacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Or dre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'ut ilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut d e 
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes se c 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 especif icats 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, s egons el contingut de l'addició o barreja d'addicio ns 
presents en el ciment. Segons aquest contingut crei xent 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                     ¦ Designaci ó   ¦
¦---------------------------------------¦---------- ----¦
¦ 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 ¦
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¦---------------------------------------¦---------- ----¦
¦ 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 s er l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 1 97-
1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, 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 alumino sos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de ju ny. 
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 s eran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòle gs 
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-E N 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin a mb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han  de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits R eglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, 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 n orma 
UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, 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 n orma 
UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han  de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits R eglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subti pus 
i addicions:
+-------------------------------------------------- ----+
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦
¦---------------------------------------¦---------- ----¦
¦ 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 corresponent s als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 19 7-1. 
Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, d e manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada 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 cemento s 
para la fabricación de hormigones y morteros para t odo tipo de obras y productos prefabricados. 
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para  la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulaci ón 
de productos de construcción, en aplicación de la D irectiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CE E, 
las disposiciones para la libre circulación de prod uctos de construcción, aprobadas por el Real Decret o 
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 Cement os 
(RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de ma r. 

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 documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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, be urades i altres mescles per a construcció i per a l a 
fabricació de productes de construcció,

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pa sta 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 aco mpanyat 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 en registrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabrica nt va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte a ixí com les seves característiques i prestacions 

declarades atenent a les seves especificacions tècn iques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tip us, subtipus (segons els components principals) i 

classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al c ontingut de clorurs, al límit superior de pèrdua pe r 

calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot si mplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conf ormitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça en registrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant  va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corr esponent
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 cim ent
- identificació del fabricant i de l'empresa de subm inistrament
- designació normalitzada del ciment subministrat co nforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquet at 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'AI GUA 
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 ci ment
- identificació del fabricant i de l'adreça de submi nistrament
- designació normalitzada del ciment subministrat se gons 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 marca tge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de most rar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat se gons 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 manipulaci ó i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des 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, d ues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministra ment
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de  recepció ho considera oportú, de comprovació del t ipus 
i classe de ciment i de les característiques físiqu es químiques i mecàniques mitjançant la realització  
d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaig s complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministramen t 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 
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reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de contr ol documental, cal sotmetre el ciment a una inspecc ió 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure p ossibles defectes o en el cas que el Responsable ai xí 
ho estableixi per haver donat resultats no conforme s en les fases anteriors o per haver detectat defec tes 
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 design ació 
i procedència durant l'execució, assaigs d'acord am b 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-0 8. 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'altr a 
per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altr a per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
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 reune ixin 
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 r esulti 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 de l ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si el s 
resultats obtinguts en les dues mostres són satisfa ctoris. 

B053 CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, format principalment per òxids o hidròxids  de 
calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i qu antitats 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 p ropietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajats segons l a 
norma corresponent, dins del límit de tolerància in dicat, 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 
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%
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

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN  459-2: <= 12% 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantit at 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 el s valors declarats pel fabricant, assajats segons l a 
norma corresponent, dins del límit de tolerància in dicat, en el seu cas. 
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
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 die s
- 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% 
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  
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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, s egons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes p ressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecàn ics 
que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emma gatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà s er en sacs, de manera que no experimenti alteració de 
les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les classes  de 
calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les r ecomanades oficialment o, en el seu defecte, les 
facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Par te 2: Métodos de ensayo. 
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Par te 3: Evaluación de la conformidad. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas generales par a 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que  se actualizan determinados artículos del pliego de  
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento  y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizada s 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 documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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 p er a aplicacions en enginyeria civil: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una document ació annexa i un full de característiques. 
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha  de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esme ntada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del complimen t de les especificacions obligatòries i/o acreditat iu 

de la homologació de la marca, segell o distintiu d e qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el q ue disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de const ar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.

Al full de característiques hi ha de figurar al men ys: 
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors  

declarats pel fabricant en els documents que acompa nyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides.

- Si es detecten anomalies durant el transport, emma gatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es 
realitzin els següents assaigs de control de recepc ió, 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 emmagatze mada en condicions atmosfèriques normals durant un 
període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha est at emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra repre sentativa de la calç emmagatzemada es realitzaran 
els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
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- 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'a rticle 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjar à en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i proced ència 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 pro cediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per 
realitzar els assaigs de control de recepció i l'al tra per als assaigs de contrast, que es conservarà 
durant almenys 100 dies en recipient adequat i esta nc. Es prendrà una tercera mostra si el subministra dor 
de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establerte s al 
plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obr ir el recipient que la conté apareix en estat grumo llós 
o aglomerat. 

B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum asfàltic
- Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la  dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solu ció aquosa, amb un agent emulsionant.  
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràct icament no volàtil, obtingut a partir del cru de 
petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i a mb viscositat elevada a temperatura ambient. 

EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o se ques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fin s el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la  destil·lació de productes carbonosos (hulla o 
d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expre sarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent 
format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiòni ca.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 142 8.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betu m asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant  superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica l a classe de comportament al trencament, segons UNE- EN 

13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'e mulsió:

- ADH: reg d'adherència
- TER: reg termoadherent
- CUR: reg de curat
- IMP: reg d'imprimació
- MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred 

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de c arreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar e n obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiò niques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bit uminoses catiòniques
+-------------------------------------------------- -----------------------------+
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60 BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP     ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦
¦-------------------------------------------------- -----------------------------¦
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'em ulsió original               ¦
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------- -----------------------------¦
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110 -195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Cla sse4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58- 62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Cla sse6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=1 0,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Cla sse6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15- 70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Cla sse3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0 ,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦
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¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Cla sse2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=1 0   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Cla sse3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦--- ----¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=9 0   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Cla sse3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------- -----------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic re sidual
+-------------------------------------------------- --------------------------------+
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦
¦--------------------------¦----------------------- --------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre l ligant residual                 ¦
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7 ¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦------- ¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8 ¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, segu it d'estabilització             ¦
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦
¦-------------------------------------------------- --------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5 ¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦----------------------- --------------------------------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8 ¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+-------------------------------------------------- --------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bitu minoses catiòniques modificades
+-------------------------------------------------- --------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦ C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦ TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦----------- --------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sob re emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦ 70-155   ¦110-195   ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦ Classe 3 ¦classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦ 58-62    ¦58-62     ¦
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 6 ¦Classe  6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦ <=2,0    ¦<=2,0     ¦
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦ Classe 2 ¦Classe 2  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦ 40-130   ¦15-70     ¦
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦ Classe 4 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦ <=0,1    ¦<=0,1     ¦
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦ Classe 2 ¦Classe    ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦ <=10     ¦<=10      ¦
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦ Classe 3 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦ >=90     ¦>=90      ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦ Classe 3 ¦Classe 3  ¦
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+-------------------------------------------------- --------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦ C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦ TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦----------- --------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sob re lligant residual ¦
¦-------------------------------------------------- --------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦ <=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦ Classe 2 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦ >=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦ Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦ >=0,5    ¦>=0,5     ¦
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦ >=50     ¦>=50      ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦ Classe 5 ¦Classe 5  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦ ---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'est abilització         ¦
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦ <=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦ Classe 2 ¦Classe  3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------- --------------------¦
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦ >=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------- --------------------¦
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¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦ >=0,5    ¦>=0,5     ¦
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦ Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦-------------------------------------------------- --------------------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦     DV   ¦    DV    ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦ Classe 1 ¦Classe 1  ¦
+-------------------------------------------------- --------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant. 

BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no f ormi 
escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consis tent, viscós i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Es considera els següents tipus de betums asfàltics : 
- Convencionals, segons UNE-EN 12591. 
- Durs, segons UNE-EN 13924. 
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2. 
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la 
seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-E N 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons  el 
següent format: P.mín/P.màx. 
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
La denominació dels betums asfàltics multigrau es c omposa de les lletres MG seguida de quatre nombres,  els 
dos primers representatius de la seva penetració mí nima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats pe r 
una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, p recedits d'un guió (-), representatius del rang del  
punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats p er una barra a la dreta (/) segons el següent forma t: 
MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx. 
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- R.mín: Punt de reblaniment mínim.
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.
Els betums asfàltics a emprar en obres de carretere s són els següents: 
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: M G 35/50-59/69, MG 50/70-54/64
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE- EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2: 
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics conve ncionals
+-------------------------------------------------- --------------------+
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦D e-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a  +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- -----¦------¦-------¦
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦> =99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau
+-------------------------------------------------- --------------------+
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦- ---------¦----------¦
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦
+-------------------------------------------------- --------------------+
TBR: S'informarà del valor. 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques m odificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o 
més polímers orgànics.
Es consideraran també com betums modificats: 
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel.
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·l acions específiques independents.
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Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabric ació 
a l'obra. 
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nomb res. 
Els dos primers representatius de la seva penetraci ó mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separat s 
per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment sego ns 
l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en l a fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de 
pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polím ers.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- (-): Punt de reblaniment.
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reci clats.
Els betums modificats a utilitzar en obres de carre teres, segons UNE-EN 14023 són: 
- PMB 10/40-70
- PMB 25/55-65
- PMB 45/80-60
- PMB 45/80-65
- PMB 45/80-75
- PMB 75/130-60 
Característiques dels betums modificats amb polímer s, segons UNE-EN 14023: 
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb po límers
+-------------------------------------------------- ---------------------------+
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  P MB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  4 5/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80 -60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦
¦------------------------------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos so bre el betum original      ¦
¦----------------¦------¦------¦------------------- ---------------------------¦
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45 -80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >= 60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  > =2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  < =-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >= 50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  < =5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  < =9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >= 235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦----------------¦------¦------¦------------------- ---------------------------¦
¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistè ncia envelliment EN 12607-1¦
¦----------------¦------¦------¦------------------- ---------------------------¦
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <= 1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  > =60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  < =10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦--- ----¦------¦-------¦-------¦
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  < =5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
+-------------------------------------------------- ---------------------------+
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in sit u”.
TBR: S'informarà del valor. 
La viscositat del betum modificat amb polímers serà  compatible amb la temperatura (T) de fabricació: 
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mín im >= 70ºC.
- T < 180ºC per a la resta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emma gatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que le s 
comprovarà per tal que no es pugui alterar la quali tat del material. De no obtenir-ne l'aprovació 
corresponent, es suspendrà l'utilització del contin gut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre le s indicades a la normativa vigent o al plec. 

EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han conti ngut altres líquids, hauran d'estar completament ne tes 
abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre  si i amb boques de ventilació, comptaran amb apare lls 
de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.tre ncament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats e n 
fred, es transportaran en cisternes completes (>=90 %), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (T ER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegu rar 
la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega pr opis, les cisternes de transport estaran dotades de  
mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasam ent de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal  
manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Subministrament en cisternes calorífugues i amb ter mòmetres de control de la temperatura situats a llo cs 
visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti e scalfar el betum quan per qualsevol anomalia la 
temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser  transportat, a més d'una vàlvula per a poder prend re 
mostres. 
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb venti lació i sistemes de control. Els tancs estaran 
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calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la 
temperatura fixada per al seu emmagatzematge es des viï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'un a 
una vàlvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega pr opis, les cisternes de transport estaran dotades de  
mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasam ent ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasam ent del betum hauran d'estar calefactades i aïllade s 
tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcil ment desprès de cada aplicació. 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
El subministrador del lligant haurà d'aportar infor mació sobre el rang de temperatura, el temps màxim 
d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació,  o no, en el transport i emmagatzematge. 
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'e mmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, e ls 
mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de  sistema d'homogeneització.
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs  d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb  
sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferi or amb forma troncocònica. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la q ue se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento  y sistemas de contención de vehículos. 

EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. E specificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bitumi nosos. Especificaciones de las emulsiones bituminos as 
catiónicas. 

BETUM ASFÀLTIC: 
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. E specificaciones de betunes para pavimentación. 
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. E specificaciones de los betunes duros para 
pavimentación. 
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminoso s. Marco para la especificación de los betunes 
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrad o. 

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS: 
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. E structura de especificaciones de los betunes 
modificados con polímeros. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  si aquesta ho demana, la següent documentació, que  
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avalua ció de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:

- Productes per a construcció i tractament superfic ial de carreteres: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs:

- Productes per a construcció i manteniment de carr eteres: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau:

- Productes per a construcció i manteniment de carr eteres, aeroports i àrees pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'a lbarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE 
corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa , betum asfàltic o betum modificat subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certifica ció.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabri cant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el mar catge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacio ns.
- Referència a la norma europea corresponent:

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924.
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ú s previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, n o conté en la seva composició quitrans, ni substànc ies 
derivades de la destil·lació de productes carbonoso s, ni betums oxidats. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més infor mació de les següents característiques essencials 
incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848 .
- Característiques del lligant residual per evaporac ió, segons UNE-EN 13074-1:

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (p enetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt  de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
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- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses  modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporac ió segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització 

segons UNE-EN 13074-2:
- Durabilitat consistència temperatura de servei int ermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 

1426).
- Durabilitat consistència temperatura de servei ele vada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 

1427).
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modif icades (pèndol, segons UNE-EN 13588).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més infor mació de les següents característiques essencials 
incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE -EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023: 
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (p enetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt  de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2 ).
- Durabilitat consistència temperatura de servei int ermèdia i elevada (resistència al envelliment, sego ns 

UNE-EN 12607-1):
- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426.
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1 427.
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1. 

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en  betums convencionals, multigrau o modificats amb 
polímers.

- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i U NE-EN 13703, en betums modificats amb polímers.
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de la mescla i compactació.
- Temps màxim d'emmagatzematge.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar  addicionalment el valor d'estabilitat a 
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verifi car la validesa dels sistemes de transport i 
emmagatzematge. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors decl arats pel fabricant en els documents que acompanyen  

el Marcatge CE son conforme a les especificacions e xigides.
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la 

DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada 
tipus i composició d'emulsió o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú ): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 di es o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o 
termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú ): 
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el 
fabricat en obra: 
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control a l'entrada del mesclador:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 di es: 
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran  de cada cisterna, en el moment de transvasament al  

tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostr es, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 die s 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sig ui necessari.
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjar à en bloc:

- Quantitat de 30 t.
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupac ió en regs d'adherència, imprimació i curat.

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran  de cada cisterna, en el moment de transvasament al  
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tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostr es, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 die s 

per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sig ui necessari.
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la  part inferior del tanc d'emmagatzematge. 

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Control de recepció: 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al 

tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostr es, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de  

contrast, en cas que sigui necessari.
Control a l'entrada del mesclador: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjar à en bloc: quantitat de 300 t.
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del  

tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostr es, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de  

contrast, en cas que sigui necessari.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS: 
Control de recepció en betums subministrats en cist erna: 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al 

tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostr es, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de  

contrast, en cas que sigui necessari.
Control de recepció en betums fabricats en obra: 
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a míni m 2 cada jornada de treball. Es prendran de la 

canonada de sortida de la instal·lació de fabricaci ó del lligant.
Control a l'entrada del mesclador: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjar à en bloc: quantitat de 300 t.
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del  

tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostr es, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de  

contrast, en cas que sigui necessari.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els  lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de le s 
especificacions establertes a les taules de l'artic le corresponent del PG-3. 

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de l a llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Rea l 
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 po t fer per propietats o per dosificació i s'expressa rà, 
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 fo rmigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als fo rmigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir e l formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord am b 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/m m2 (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 fo rmigó
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiq ues 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/ci ment). 
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment pe r 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les hau rà de garantir, indicant també, la relació aigua/ci ment 
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 qual itat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE -08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s 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 m assa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En e structures d'edificació, si s'utilitzen cendres vol ants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'u tilitza fum de silici no ha de superar el 10% del p es 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especif ica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la producció segons  
l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resu ltats 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 d e superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a 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'e dat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d'edat els valors resultants de la fórmula seg üent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
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(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 52,5 R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràp id 
(CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'endu riment 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, CE M 

II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cim ents per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CE M 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 19 7-1)
- 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 c iments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característi ques addicionals com els resistents als sulfats i/o  a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els d e 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 m ínima de ciment considerant el tipus d'exposició mé s 
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 aig ua/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 aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o 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, c orresponents 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 següen ts 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, submergi t o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb t ub tremie ¦
+-------------------------------------------------- ----------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, 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    ¦

Plec de condicions tècniques

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 23



+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de form igó 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 adeq uada, 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 e l 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aq uesta 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 tami sos 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 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, incl òs 
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 obligatò ria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aques t 
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 q ue 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada 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 s e aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art . 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'ar t.  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 indicac ió 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) mitja nçant 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 dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

Plec de condicions tècniques

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 24



realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No s eran 
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 neces sari 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 co nstància que es fabrica el formigó amb la dosificac ió 
correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent control de les condicions de subministrament .  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitz aran 
lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compre ssió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície c onstruïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió :

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície c onstruïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos: 

- Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d'un lot procediran del mateix subministrad or, 
i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment recon egut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivel l 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 qualse vol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la r esistència es comprova determinant la mateixa en to tes 
les pastades sotmeses a control i calculant el valo r 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 plant es, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plante s, 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 resistènc ia 
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs cara cterístics de dosificació quan el formigó que es va gi 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 d osificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la nor ma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 

consistència (UNE 83313), la resistència a flexotra cció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, e l 
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'haguessi n 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de  la consistència fora dels límits establerts, es po drà 
procedir a la realització d'un tram de prova amb aq uest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar al s 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 m esclador, es realitzaran amb la freqüència indicada , 

els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre p er 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 (U NE EN 933-2)

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï d e procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1 097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzar à cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosi ficació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de tr ansport 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 t arda):

- 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 instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIM ENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a 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'IN COMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les condicions del p lec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió a la resistència es comprovarà a partir dels val ors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes ag afades de cada una de les N pastades controlades 
d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en project e Fck (N/mm2):  <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment r econeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N 
>= 1

- Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en project e Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment r econeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N 
>= 1

- Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en project e Fck (N/mm2):  >= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment r econeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N 
>= 2

- Altres casos:  N >= 6 
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament ent re les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop  
efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjo s, xi, de les determinacions de resistència obtingu des 
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 c om un control d'identificació, per tant els criteri s 
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte compro var la pertinença del formigó del lot a una producc ió 
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 past ades 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:  r N = 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 especi ficada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabr ica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa cent ral de formigó preparat, en els que es controlen a 
l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acc eptarà 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 c ompresa 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 rebu ig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pas tades, 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,r eal 
serà el valor de la resistència de la pastada més b aixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subminist rat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència complei xen 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'IN COMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta s uperior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els 
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consi stència es troben dins dels límits establerts, es p odrà 
iniciar el tram de prova amb el formigó corresponen t. 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 assai gs 
característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistènc ia: 
- 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 Con tractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècn iques 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 sigu i 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'ex trauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant l es 
48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informac ió 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'aplic aran 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 Par ticulars, 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 lo t, 
la quantia del qual sigui igual al doble de la merm a de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada ed at, es determinarà com a mitjana de les resistèncie s de 
les provetes fabricades amb un formigó de la pastad a en qüestió i assajades a l'edat determinada. A pa rtir 
de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pas tada 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 form en 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 a ls valors especificats a la fórmula de treball, es 
rebutjarà el camió controlat. 

B071 MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi
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- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques  i fibres
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulat s fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir- li 
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre ter res existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix d e 
superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de mao ns refractaris a forns, llars de foc, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us orgànics que donen com a resultat una pasta adeq uada 
per a fixar revestiments ceràmics en terres i paret s situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidr àulics, additius orgànics i càrregues minerals, que  

s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar- se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant o rgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es pres enta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resine s sintètiques, additius orgànics i càrregues minera ls 

que el seu enduriment resulta d'una reacció química , poden presentar-se en forma d'un o més components .
S'han considerat les classes següents, en funció de  les característiques addicionals: 
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesiu s cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 134 8):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN  1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 ( després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a m és: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (a bans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 ( després de >= 10 min)
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-E N 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (U NE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-d esgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >=  0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN  1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 ( després de >= 20 min)
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 132 4):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1  N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >=  0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 120 03):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 ( després de >= 20 min)
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats inerts i 
d'una formulació epoxi en forma de dos components b àsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aq uesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilit za per a la reparació i regularització d'elements d e 
formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgàn ics, granulats, aigua i addicions o additius (en el  seu 
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, mur s, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat . 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques es pecials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter disse nyat amb una mida màxima del granulat menor o igual  
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al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissen yat que la seva densitat (endurit i sec), es inferi or 

o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M se guida del valor de la resistència a compressió míni ma 
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 el s 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'h an 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 lleug ers:

- 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 proteg it 
de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les  condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:   6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilerí a. 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos per a la construcció: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star -hi les dades següents: 
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d 'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la  norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Re ials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/199 5 

de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del mome nt de fer la mescla i el moment en que està llest 

per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el mater ial pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es  permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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 (morter s dissenyats*). * Morter amb una composició i siste ma 
de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obt enir les propietats especificades (concepte de 
prestació): 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (morter s prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propiet ats 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 con star -hi les dades següents: 
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- 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 Re ials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/199 5 

de 28 de juliol 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉR IC O 
DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció del certificat de qualitat del fabric ant, 
segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setman al durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establ ert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obteni r 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 co rresponent 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'ac ceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul  estructural que determini el coeficient de seguret at 

del element corresponent. S'acceptarà el lot si aqu est coeficient no és inferior al 90 % del previst e n 
el projecte.

B0D8 PLAFONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una c ara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafo ns entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el grui x, els rigiditzadors i els elements de connexió que  
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els  ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni la seva  
posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment est anca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, de maner a 
que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la conf ecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fus ta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cart ró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'int erceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumen at 

i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o d e taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons me tàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gru ix, per a encofrats perduts

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formi gonament i de vibratge no produeixi alteracions en la 
seva secció o en la seva posició. 
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Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els eleme nts de connexió que calguin per tal d'absorbir els 
esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment est anca 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 pe ls 
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 re ctes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nu sos 
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 ne rvis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonam ent, 
no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alt eri 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 sev es condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte dire cte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALA MENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, 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, p er 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'en tramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecc ió d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecc ió de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntala ment 
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 n i deformacions perjudicials, les accions que es pug uin 
produir sobre aquests com a conseqüència del procès  de formigonament i, especialment, per les pression s 
del formigó fresc o dels mètodes de compactació uti litzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la resistència suficient per a  
suportar les tensions a que serà sotmès durant el d esencofrat 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 de l ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin 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'encof rat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti d'elements que s'hag in 
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 mediambien t 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es refle cteixin les característiques del producte i els seu s 
possibles efectes sobre el formigó, abans de la sev a aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
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Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han de suportar i sens e 
més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni la seva  
posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal 
de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels j unts. 
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 ta l d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilita t. 
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 respe cte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, de maner a 
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 subminist rada 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 l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

B0F1 MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de palet a (façanes vistes o revestides, estructures portant s i 
no portants, murs i divisòries interiors, tant a ed ificació 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 pe r a revestir i amb una densitat aparent  més gran d e 

1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte 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 dimension s i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir le s condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipul ació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t 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 tot al): 
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància in dicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en el ements 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 el ements 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 el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
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categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, su perfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El val or declarat pel fabricant ha d'estar dins dels lími ts 

següents en funció de la categoria.
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos p revistos 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 a igua 
en ebullició i la dessecació posterior a una temper atura 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 pro vocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hag i 
submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància in dicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter d e capa fina:

- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dim ensió >= 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 d e 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 el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància in dicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació d e la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en el ements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter d e 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 el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en ca ra 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) :  <= valo r declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de maner a no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb terres que  
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendre s, 
fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-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 princip al del tancament exterior d'un edifici, el fabrican t 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.mi n)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió to tal (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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 i nferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el val or 
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 s uperior 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 con star -hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Re ials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/199 5 
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de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge  CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (no més per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el ma rcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control d e producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dim ensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials sego ns annex ZA de l'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que l es 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 d e subministrament i etiquetat), certificat de garan tia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona f ísica) i els documents de conformitat o autoritzaci ons 
administratives exigides, inclòs la documentació co rresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant dispos i de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentaci ó corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el mater ial disposa d'una marca legalment reconeguda a un p aís 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà presc indir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la mar ca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resulta ts 
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 de clarada. 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'u n 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 e n 
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 ass aigs, 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 resistènci a 

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 cri teris de les normes de procediment indicades en cad a 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
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'assai gs sobre el material rebut a càrrec del Contractist a. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condici ons 
especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n- 1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan e ls 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 r esultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades.

B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció transversal adequ ada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en  la seva estructura principal i en la seva capa 

superficial
S'han considerat les formes següents: 
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó 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 ha de ser: Alçà ria x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorci ó d'aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pè rdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  ca p 

valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta carac terística
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  va lor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  va lor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  va lor unitari: >= 4,8 MPa
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de la norm a 
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta no rma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària  nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectit ud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1, 5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5  mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón . Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento  
nacional a la Norma UNE-EN 1340. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aban s de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resis tència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 

resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/19 95 

de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una uni tat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació : 
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aban s de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resis tència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 

resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat 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 documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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 premise s 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 c onsidera que satisfan els requisits enfront del foc  
extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, m odificada,

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, co brint àrees externes de circulació de vianants i de  
vehicles: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contro ls següents:

- Inspecció visual del material, identificació de le s marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant .

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces reb udes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 

realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

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 rece pció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra ment rebut, segons control de producció establert a  la 
marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1 339, 
UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no estiguin correctament identificad es o 
que no arribin acompanyades del certificat de quali tat 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 irre gularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 most res, 
les condicions de valor mitjà i valor individual in dicats a les especificacions. Si una sèrie no compl eix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs s obre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) proced ents 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

B966 PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció transversal adequ ada 
a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en  la seva estructura principal i en la seva capa 

superficial
S'han considerat les formes següents: 
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separaci ó 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 ha de ser: Alçà ria x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorci ó d'aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pè rdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  ca p 

valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta carac terística
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  va lor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  va lor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  va lor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de la norm a 
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta no rma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària  nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectit ud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1, 5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5  mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón . Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento  
nacional a la Norma UNE-EN 1340. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aban s de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resis tència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 

resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/19 95 

de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una uni tat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació : 
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix aban s de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resis tència climàtica, la resistència a l'abrasió i la 

resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat 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 documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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 premise s 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 c onsidera que satisfan els requisits enfront del foc  
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extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, m odificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, co brint àrees externes de circulació de vianants i de  

vehicles: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contro ls següents:

- Inspecció visual del material, identificació de le s marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant .

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces reb udes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 

realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)

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 rece pció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra ment rebut, segons control de producció establert a  la 
marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1 339, 
UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no estiguin correctament identificad es o 
que no arribin acompanyades del certificat de quali tat 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 irre gularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 most res, 
les condicions de valor mitjà i valor individual in dicats a les especificacions. Si una sèrie no compl eix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs s obre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) proced ents 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

B974 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície, amb els angles i les arestes 
rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE  127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de t rencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix:  ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ±  0,4 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm
- Balcaments:  ± 0,5 mm
- Planor:  ± 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones , clasificación, características y recepción en obr a. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contro ls següents:

- Inspecció visual del material, identificació de le s marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció 
del certificat de qualitat del fabricant.

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces reb udes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12  mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) pe r 

tal de realitzar els següents assaigs:
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 

- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)  
- Resistència a flexió
- Estructura 

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 rece pció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra ment rebut, segons control de producció establert a  la 
marca de qualitat del producte. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instru ccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1 339. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecc ió visual, que no estiguin correctament identificad es o 
que no arribin acompanyades del certificat de quali tat 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 irre gularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 most res, 
les condicions de valor mitjà i valor individual in dicats a les especificacions. Si una sèrie no compl eix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs s obre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) proced ents 
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 

B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (i nclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i , 
eventualment, additius, de manera que totes les par tícules del granulat quedin recobertes per una pel·
lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats ( excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació) , la 
qual posada en obra es realitza a una temperatura m olt superior a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó b ituminós, amb granulometria continua i eventualment  

additius.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense se gregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o 
sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14 023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de  cautxú segons UNE-EN 14023

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE -
EN 13043, en funció de l'ús previst

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especifi cada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt  reciclat no ha de ser més gran que la granulometri a 

màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits 
especificats per als granulats de la mescla.

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels addit ius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància in dicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla:

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en p ercentatge en massa del granulat total. Els 
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressa r en percentatges en massa de la mescla total. 
Els percentatges que passen pels tamisos, amb excep ció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb 
una aproximació de l'1%, per al contingut de lligan t, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm 
i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%

- Granulometria: Els requisits per a la granulometri a s'han d'expressar en forma dels valors màxim i 
mínim per selecció dels percentatges que passen pel s tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir e vidències d'aglomeracions dels granulats fins

- Reacció al foc: La classificació respecte a la rea cció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN  13108-20):  El material ha d'estar classificat en 
alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se  mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificac ió i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les carac terístiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular : AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/i ntermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometr ia al que correspon la mescla; densa (D), semidensa  

(S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau  del betum ha de complir amb els valors especificat s.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total  

de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescle s de betum de pavimentació, el lligant ha de compli r 
amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-E N 13108-1

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre e l 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de 
complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D  i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 

mm, 31,5 mm
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada,  no 
ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats  en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor  declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la categoria de coeficient de res istència a la tracció indirecta ITSR, segons 
l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats  (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
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fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 1310 8-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del  material, segons l'especificat a les taules 7, 8 
i 9 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o superior al corresponent a la classi ficació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En be tum de grau de pavimentació la temperatura màxima 
de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser men or que el límit superior especificat a la taula 
11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar  la temperatura mínima en el moment de 
distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temp eratures han d'estar declarades pel fabricant.

- Característiques de la mescla amb especificació em pírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles d e betum modificat o amb additiu modificador i/o en 

mescles amb betum modificat o modificador: 
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 2 0% en massa

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l 'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabri cant ha de ser com a mínim el corresponent a la 

categoria del producte segons l'especificat a la ta ula 13 de la UNE-EN 13108-1
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir 

l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1 , en funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13 108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de 

complir els límits corresponents a la classificació  del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 1310 8-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE- EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha d e 
ser igual o superior al corresponent a la classific ació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucion s (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabrica nt 
ha de complir els límits corresponents a la classif icació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.

- Característiques de la mescla amb especificació fo namental:
- Contingut de lligant:  >=3% 
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i 

mínim corresponents a la classificació del material  en alguna de les categories especificades a les 
taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de c ompressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors 
declarats pel fabricant han de complir els valors m àxims corresponents a la classificació del 
material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El val or declarat pel fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alg una de les categories especificades a la taula 25 
de l'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de m escles bituminoses en calent, no pot superar el 10%  de 
la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D  UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles) 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carrete res contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en fe rms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic p er a ús en ferms com a capa intermèdia o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir am b les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 54 2.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del ar ticle 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'es tar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b  del 
PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del ep ígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada p er a 
evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només  la 
toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidro carbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en 
la confecció de la mescla bituminosa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especifica ciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.  

MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas generales par a 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que  se actualizan determinados artículos del pliego de  
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento  y sistemas de contención de vehículos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acomp anya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mesc la
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per t al de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la U NE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i  5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en 

aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Re ials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/199 5 

de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge  CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certifica ció
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del m arcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del c ertificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ú s previst
- Informació de les característiques essencials sego ns annex ZA de l'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres vies de tràns it: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E , F 
o CWFT****,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E , F 
o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assaj os (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)* *. 
** Materials el comportament dels quals enfront del  foc no té perquè canviar durant el procés de 
producció: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)* . * 
Materials el comportament dels quals enfront del fo c pot ser que canviï durant el procés de producció (en 
general, aquells de composició química, per exemple , retardants del foc, o aquells en els quals un can vi 
en la seva composició pot dur a canvis en la seva r eacció enfront del foc): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valor s declarats en els documents que acompanyen el marc atge 
CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 

- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas 

s'han de realitzar segons l'especificat en l'aparta t 542.9 del PG 3. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos d e materials i els de la mescla son els indicats als  
articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongu i. 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declar ats pel fabricant incompleixin amb les especificaci ons 
del plec de condicions. 

BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, 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 emborna ls
- 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 superfí cies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments  

de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mes urada 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 carre rs de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicle s de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 

etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particula rment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'es tar protegits contra la corrossió. 
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El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perfície 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 a l 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la sev a posició contra el desplaçament degut al trànsit a mb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispo sitiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bas timent 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 qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta de la tapa o reixa en relació amb el bastime nt. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir  un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment e n 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 tancamen t de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser co m a 
mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i basti ment ha de ser plana, només les reixes de la classe  D 
400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements de ls dispositius de cobriment i tancament, han de com plir 
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 ventilac ió, 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 enrasa da amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, 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 repa rtits 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 brè ndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 7.9 .1 i 
7.9.2 de l'UNE-EN 124. 

BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el  bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniform ement i, com a mínim, una a cada angle si el bastim ent 
és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el  correcte):  <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de se cció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 

REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniform ement i, com a mínim, una a cada angle si el bastim ent 
és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes.
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La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha  de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defec tes 
superficials. 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 

ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gri s normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de gra fit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la no rma 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, re baves, 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 blanc a. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més p etites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aque stes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, sold ats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadu ra. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha d e ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni 
taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar deformacion s o 
danys que alterin les seves característiques. 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les  
seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar deformacion s o 
danys que alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de circulación utilizadas por peato nes 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de  tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característ icas y condiciones de suministro de piezas moldeada s. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s 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 fabricac ió
- 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'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin aco mpanyats del corresponent certificat de qualitat de l 
fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o d e pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementa rà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les pece s, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 
100% del subministrament. 

BD7J TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVE GUERES I COL·LECTORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions  soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'ai gües 
residuals en canalitzacions subterrànies. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondul acions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'al tres 
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defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant e l sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l 'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m , de forma indeleble i ben visible les dades següen ts: 
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en  la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents :

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres

Les característiques físiques i químiques dels tubs  han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de  
l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistènci a a la pressió interna i de rigidesa circumferència l, 
descrits a l'UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret:
+-------------------------------------------------- ---+
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerànci a  ¦
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦
¦-------------¦------------¦------------¦---------- ---¦
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦
+-------------------------------------------------- ---+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superio r):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàm etre nominal en mm):

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) ( e = gruix nominal en mm): 
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les di mensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord a mb la norma UNE 53365. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'ob ra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de  alta densidad para uniones soldadas, usados para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, emple adas para la evacuación y desagües. Características  y 
métodos de ensayo. 

BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZ ACIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, 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 superfí cies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments  
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de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mes urada 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 carre rs de vianants), vorals estabilitzats i zones 

d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicle s de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, 

etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particula rment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'es tar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perfície 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 a l 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la sev a posició contra el desplaçament degut al trànsit a mb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispo sitiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bas timent 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 qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta de la tapa o reixa en relació amb el bastime nt. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir  un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment e n 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 tancamen t de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser co m a 
mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i basti ment ha de ser plana, només les reixes de la classe  D 
400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitz ats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements de ls dispositius de cobriment i tancament, han de com plir 
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 ventilac ió, 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 enrasa da amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha  de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defec tes 
superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15  a D 400 de formigó armat, les arestes i superfície s de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitza t en 
calent. 
- 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 dis seny
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del form igó 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'ac er:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gri s normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de gra fit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la no rma UNE-EN 1563). 
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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, re baves, 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 blanc a. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més p etites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aque stes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (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 superf ícies planes i rígides per tal d'evitar deformacion s o 
danys que alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de circulación utilizadas por peato nes 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de  tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característ icas y condiciones de suministro de piezas moldeada s. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s 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 fabricac ió
- 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'IN COMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin aco mpanyats del corresponent certificat de qualitat de l 
fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o d e pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementa rà 
el control, en primer lloc, fins al 20% de les pece s, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 
100% del subministrament. 

BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàme tre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'ex terior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exter ior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ús normal siguin segur es 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 fabr icant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i contra la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para instalaci ones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
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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 corres ponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacion s i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mat erials emprats i verificar l'adequació als requisit s 

del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'em plaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats del s 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 AC CESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels mater ials, verificant tot el traçat de la instal·lació d e 
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'IN COMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebut jat 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 exigid es (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, e s 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 rece pció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra ment rebut, segons control de producció establert a  la 
marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A C ANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteri s indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 500 86-
2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE 
SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra c orrectament referenciats i acompanyats del correspo nent 
certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les c ondicions de la inspecció visual o les comprovacion s 
geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identifi cació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086 -2-
4. 

BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució e n tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió as signada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripo lar, 
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 reticula t 

(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de de signació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota  coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t 

(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a ba se de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  
i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques físiques i mecàniques del cond uctor 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. H a de 
ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcil ment 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 fàcilm ent 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, mar ró i gris
- Cables tetrapolars:
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- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre  i gris,  Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, neg re i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  N eutre: 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 especificac ions 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 espec ificat - (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) d el 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 identificaci ó 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 termop làstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de compl ir 
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 subminist rada 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 Baja Tensi ón. 
REBT 2002. 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión  asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de se cción recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductore s aislados de los cables. 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la i dentificación de los conductores aislados de los ca bles 
eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductore s aislados de los cables. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cabl es. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Ca bles 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubiert a de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Ca bles 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubiert a 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 vi sible 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 homolo gacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisit s 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 alu mini 
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 21 123 / UNE 2110022)

A la següent taula s'especifica el nombre de contro ls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigènci es del lloc ho determini i les característiques del s 
conductors corresponguin a l'assaig especificat. 

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant )
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- 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 a l fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (e xigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb caracterís tiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els rea litzats pel fabricant sempre que hi hagi una superv isió 
per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà alea tòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels 
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bo bines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida obj ecte de control, i segons criteri de la DF, podrà é sser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a conn exió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció . 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de te nir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense d efectes. 

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 subminist rada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctric as aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edi ficios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protec ción. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i be n 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 caract erístiques 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 l a 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'IN COMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes d e 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 d e la 
DF. 

BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de  coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 m icres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta p er una capa de protecció de coure que l'ha de cobri r 
totalment. 
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de caract erístiques 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 l a 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'IN COMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes d e 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 d e la 
DF. 

BGW3_01 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUC TORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodo ns 
de coure, platines de coure o canalitzacions conduc tores. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a: conductors de coure, conductors de  
coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, p latines de coure, canalitzacions o conductors de 
seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, l a seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació següents : 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de 
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini , d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure , 
d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de segur etat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquet es 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 dismin uir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionamen t. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació següents : 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials n ecessaris 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. 

BHM1 COLUMNES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma tron cocònica amb base-platina i porta i coronament sens e 
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 po rta 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 re quereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acor d amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 

10149-1 i EN 10149-2
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- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acor d amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'aco rd 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 c om és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacion s o 
exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús .
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha d e ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusio ns 
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'alçàri a:
+-------------------------------------------------- ---------+
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400 x400x10  ¦
¦----------------¦---------------------------¦----- ---------¦
¦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 copl ir 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% diàmet re 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:  tolerà ncia segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%

- Torsió:
- columna encastada:  >5º entre el braç de la column a 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 mat erial del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1 º entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular a l 

pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evit ant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i  duradera, amb la següent informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el  que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de  

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentac ió 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sis tema 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 ac ompanyat 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 m arcatge
- 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 de clarar

- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles
- Durabilitat 

BHNC LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES  DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I D'HALOGENURS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llum decoratiu amb difusor, del tipus 1, 2, 3 o 4, de forma troncopiramidal, cilíndrica o de focus 
orientable, amb allotjament per a equip o sense, am b làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a  400 
W. 
S'han de considerar els tipus de difusors següents:  
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- Troncopiramidal
- Cilíndric
- De focus orientable 
S'han de considerar els tipus de portalàmpades segü ents: 
- E-27
- E-40 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una estructura de suport, un  difusor de plàstic o de vidre, un reflector, un 
portalàmpades i un equip d'encesa si cal. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 
símbol 'Terra'. 
L'interior ha de ser facilment accessible per a la connexió elèctrica i la reposició de làmpades. 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Acabat decoratiu:  Capa antioxidant i pintat 
Tipus de portalàmpades (UNE-EN 60238) i potència mà xima de la làmpada:
+------------------------------------------+
¦Tipus        ¦ E-27  ¦      E-40          ¦
¦-------------¦-------¦--------------------¦
¦Potència (W) ¦50 ¦70 ¦100 ¦150 ¦250 ¦400  ¦
+------------------------------------------+ 
Grau de protecció (UNE 20-324):
+-------------------------------------------------- ----+
¦Tipus ¦focus orientable ¦troncopiramidal o cilíndr ic  ¦
¦------¦-----------------¦------------------------- ----¦
¦Grau  ¦ >= IP-55X       ¦      >= IP-33X              ¦
+-------------------------------------------------- ----+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjamen t per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
REBT 2002. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de caract erístiques tècniques i homologacions dels materials .
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminà ries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil  equips d'igual característiques, excepte que DF 
estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament d e llum natural es comprovarà la correcta regulació de 
cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebut jat tot o part del material de la partida. 

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·L ACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminà ries, carrils de suport per a llums, projectors o 
elements de control, regulació o encesa d'instal·la cions d'il·luminació. 

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per instal·lar un llum. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

D039 SORRES-CIMENT
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una 
vegada estès. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, e tc.), han de ser les especificades al projecte o le s 
fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mes cla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la uti lització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració  de la mescla. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l 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 armad a:  >= 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 mescl a homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual de les condicions de subministram ent i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de con dicions, 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 instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compres sió han de correspondre a les especificacions de 
projecte. 

F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afect ada, 
i que en fer la demolició els límits del paviment q ue resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre for migó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les mo dificacions introduides al replanteig previ, aprova des 
per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les con dicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar e ls 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apu ntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i ele ments de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis  afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d 'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de desmunt ar 
els aparells d'instal·lació i de mobiliari existent s, així com qualsevol element que pugui destorbar l a 
feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les construccions, ben s o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada i accep tada 
expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o rea litzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'exca vació
- 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 f ormació 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 fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT ent re 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb pic), qu e 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 escarifi cadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sens e 
rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu defecte, l es 
que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats han de qu edar 
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 requ ereix 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°
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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 e ls 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 replante ig 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 fe r 
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 elem ent susceptible de formar un punt de resistència lo cal 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fon aments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons 
de l'excavació per tal que la sabata tingui un reco lzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n 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 ca sos 
següents: 
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui result ar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treb all 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar 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 le s mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'es tabilitat 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 g as, restes de construccions, etc.) s'han de suspend re 
els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes existen ts 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 necess aris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a 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 pro duït 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, esgotament s per pluja o inundació i quantes operacions faci f alta 
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 e liminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, 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 s e aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte  2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimien tos DB-SE-C. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de prescripcione s 
técnicas generales para obras de carreteras y puent es (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban  determinadas Instrucciones Técnicas complementaria s 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Regla mento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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F226 TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES

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

Estesa i compactació de terres per tongades de dife rents materials, en zones de dimensions que permete n la 
utilització de maquinària, amb la finalitat d'acons eguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 9 5% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% a l 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 1 00% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas nece ssari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsique s següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, pe r les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el  
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerabl e. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG  
3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals) . 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colap sables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material ma rginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2 002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terre s naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a 
més, també es podran fer servir els productes provi nents de processos industrials o manipulats, sempre  que 
compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un as sentament superior al 1% de l'altura inicial de la 
mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i press ió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar  en 
fonaments sempre que es realitzi un estudi especial  que defineixi les disposicions i cures a adoptar p er 
al seu ús, depenent de la funcionalitat del terrapl è, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condici ons 
climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relac ió a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua depe ndrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del 
terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un co ntingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut  
superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi esp ecial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el 
seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions  només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona de l terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal  i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferi ors 
a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima materia l 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 

TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sob re placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa
- Resta de sòls :  >= 30 MPa

- Coronament: 
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa
- Resta de sòls :  >= 60 MPa

Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm
- Nivells: 

- Zones de vials:  ± 30 mm
- Resta de zones:  ± 50 mm

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviaci ó respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%

CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm
- Planor:  ± 20 mm/m

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny  i 
que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una e xcavació addicional degut a la presència de materia l 
inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i  anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, ad equats o seleccionats, sempre que les condicions de  
drenatge o estanquitat ho permetin, que les caracte rístiques del terreny siguin les adequades, i que 
l'índex CBR, corresponent a les condicions de compa ctació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 10350 2). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritz ada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qual sevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podra n utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de mat èria 
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orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de r ealitzar un estudi especial aprovat pel Director 
d'obra. 
Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compr esa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequat s o seleccionats, sempre que l'índex CBR, correspon ent 
a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR  < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per t ant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es 
justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'artic le 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflame nt lliure superior al 3% al realitzar l'assaig sego ns 
UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli  sempre que es realitzi un estudi especial que 
defineixi les disposicions i cures a adoptar durant  la construcció, depenent de la funcionalitat del 
terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les  
condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humi da, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Pró ctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terrapl è ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a m és, 
el contingut en aquesta substància haurà d'estar en tre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l 'execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característ iques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i im permeable, i es disposi de mesures de drenatge i 

impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona  del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es pod ran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de 
matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de t erres del terraplè, amb una fondària de més de 50 c m, i 
amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o sele ccionats, sempre que la seva capacitat de suport si gui 
l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació d e 
posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables , però sí que es podran fer servir materials natura ls o 
tractats, sempre que compleixin les condicions de c apacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col ·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulf ats 
solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració  d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritz ada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qual sevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura amb ient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar e ls 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de reb re el terraplè; la profunditat de l'escarificació l a 
definirà el Projecte, però la DF també la podrà def inir en funció de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment p revist i sobretot en les condicions òptimes per est ar 
el menor temps possible exposats als efectes climat ològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents,  cal col·locar les capes inicials amb el gruix míni m 
necessari per tal de suportar les càrregues degudes  a l'acció dels equips de moviment i compactació de  
terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gr uixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada  en 
obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el P rojecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per  capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s 'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la 
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del t erreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sens e 
perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s' ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistem es 
que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'h a d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pende nt adequats per tal de permetre el treball de la 
maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obt enir la densitat i el grau de saturació exigits en la 
DT, considerant el tipus de material, el seu grau d 'humitat inicial i les condicions ambientals de l'o bra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la to ngada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut ò ptim 
d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de  procedència, a l'apilament, o a les tongades, sens e 
que es formin embassaments, i fins a obtenir un mín im del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mes cla 
de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense aplicar-h i 
vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han  de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant  la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigu a 
reconduïda fora del terraplè. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfíci e (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc. ), 
s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la  DF. 
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/1 382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terrapl ens a mitja costa o sobre altres existents, es segu iran 
les indicacions de la DF per tal de garantir la cor recte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmag atzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte am b la 
superfície de base o per inclusió de materials estr anys, cal procedir a la seva eliminació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següent s: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de l a 

temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comp rès fins el punt exterior del voral i no la berma a mb 
els talussos definits als plànols. A efectes d'obte nir el grau de compactació exigit, els assaigs de 
control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiq ui la DF. Els punts de control de densitat i humita t 
han d'estar uniformement repartits en sentit longit udinal i aleatòriament distribuïts en la secció 
transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense c orregir els defectes observats a la base d'assentam ent.
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracci ó-compactació', la inspecció visual té una importàn cia 
fonamental en el control dels terraplens, tant a ni vell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar , 
per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obti ngut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compacta da hauran de ser iguals o superiors a les especific ades 
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'est ar 
dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/c m3 
respecte les establertes en el Projecte o per la DF . 
En cas d'incompliment, el contractista ha de correg ir la capa executada, per recompactació o substituc ió 
del material. En general, s'ha de treballar sobre t ota la tongada afectada (lot), a menys que el defec te 
de compactació estigui clarament localitzat. Els as saigs de comprovació de la compactació s'han 
d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà resp onsabilitat del Contractista, i la seva obligació s erà 
reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l' acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entiba ció)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'eleme nt. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell h a de ser mínima, de les mateixes existents i d'igua l 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessit a l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de suspend re 

Plec de condicions tècniques

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 56



els treballs i avisar la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

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

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats e n zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'exec uta 
el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions am b sorra natural o sorra de reciclatge de residus de  

la construcció o demolicions, provenint d'una plant a legalment autoritzada per al tractament d'aquests  
residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb grave s naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta l egalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres

CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les defi nides per als terraplens: Coronament, nucli, zona 
exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han d e ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada h a de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 
funció dels terrenys adjacents i del sistema previs t d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l 'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damun t de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria  orgànica. El material de la zona alta ha de ser de  
forma que no produeixi danys a la canonada instal·l ada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja qua n la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el  cas 
de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de ca sos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba  o 
argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'ha n de preparar de forma que es garanteixi la unió am b el 
nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant  
final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les caracte rístiques uniformes; en cas de no ser així, es busc aria 
la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequat s. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d' humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat , de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mes cla 
de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sens e 
perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructur es de contenció, les tongades situades a ambdós cos tats 
de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estruct ura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense aplicar-h i 
vibració. 
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la  instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries p er a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de fo rma que s'eviti la seva disgregació i contaminació.  En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per p ols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la s eva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materi als de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells 
una superfície contínua de separació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aport ació del material en cas de graves, tot-u o materia l 
provinent del reciclatge de residus de la construcc ió, i no està inclòs en cas de que es tracti de ter res. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assenta rà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels  camions, retirant el que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària sup erior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de l a 

temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d' estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densit at in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m 2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zon a 
d'aplicació de la placa es determinarà la humitat i n-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sob re l'eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l'amplada de la tongada estes a, cada 20 m lineals com a màxim.

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaç os de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. En general, els punts de control de densitat i 
humitat estaran uniformement repartits en sentit lo ngitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció  
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d' estreps o elements en els que es pugui produir una 
transició brusca de rigidesa, la distribució dels p unts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm 
dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense co rregir els defectes observats a la base d'assentame nt. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracci ó-compactació', la inspecció visual té una importàn cia 
fonamental en el control dels reblerts, tant a nive ll de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxi ma 
obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i d el 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densit at 
ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar , 
per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obti ngut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la  capa executada, per recompactació o substitució de l 
material. En general, es treballarà sobre tota la t ongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assai gs de comprovació de la compactació s'intensificara n al 
doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà resp onsabilitat del Contractista, i la seva obligació s erà 
reparar sense cost algun els errors que hagin sorgi t.  

F2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES

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 s eu plec de condicions en funció del seu ús, i cal q ue 
tinguin l'aprovació de la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'exec ució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris següents : 
- Excavacions en terreny fluix: 15%

Plec de condicions tècniques
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- 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. 

F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACI Ó AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats 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: materi al procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels re sidus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESID US: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials d el 
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 re baix, 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 cap a indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció del seu ús, i cal q ue 
tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESID US: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de trans portar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat 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 e l 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 RESID US: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi transportar, prov eït 
dels elements que calen per al seu desplaçament cor recte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els traject es 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, incrementat am b el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de cond icions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèvia ment 
i expressament per la DF. 

TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris següents : 
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos d e 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y elimina ción 
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 operacione s de 
valorización y eliminación de residuos y lista euro pea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A I NSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats 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: materi al procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels re sidus 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESID US: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials d el 
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 re baix, 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 cap a indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció del seu ús, i cal q ue 
tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESID US: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de trans portar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat 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 e l 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 RESID US: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi transportar, prov eït 
dels elements que calen per al seu desplaçament cor recte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els traject es 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, incrementat am b el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de cond icions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèvia ment 
i expressament per la DF. 

TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris següents : 
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos d e 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y elimina ción 
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 operacione s de 
valorización y eliminación de residuos y lista euro pea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ…

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

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats 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: materi al procedent d'excavació o residu de construcció o 

demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels re sidus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESID US: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials d el 
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 re baix, 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 cap a indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció del seu ús, i cal q ue 
tinguin l'aprovació de la DF. 
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TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESID US: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF 
no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de trans portar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat 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 e l 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 RESID US: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi transportar, prov eït 
dels elements que calen per al seu desplaçament cor recte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els traject es 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, incrementat am b el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de cond icions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèvia ment 
i expressament per la DF. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos d e 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y elimina ción 
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 operacione s de 
valorización y eliminación de residuos y lista euro pea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZA DA DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats 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·l ació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 

tractament de valorització, selecció i emmagatzemat ge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat lega lment autoritzat per a que se li apliqui el tipus d e 
tractament especificat en la DT: valorització, emma gatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO IN ERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'a bocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ES PECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abo cador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la d isposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per compliment ar 
el certificat de disposició de residus, d'acord amb  l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos d e 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y elimina ción 
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 operacione s de 
valorización y eliminación de residuos y lista euro pea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

F315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

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

Formigonament d'estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a pretensar, for migó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elab orat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi  les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament d es de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cu ra del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents : 
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- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el  seu cas
- Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08, en espec ial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó  i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en func ió 
de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de l'encof rat 
ni d'altres. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de considera r 
els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte l a DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,  o 
elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-0 8. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que  ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50  mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensi ó considerada):

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm )
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan e s 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura  pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l' autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per  a poder verificar la resistència realment assolida . 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 
posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de considera r 
els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte l a DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó amb un gruix superior al que permeti una compacta ció 
completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retar din l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregaci ó. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti e l 
formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser apr ovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant e ls 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d'aigua en el junt. 
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Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l'execució de junts sempre que e s 
justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de la humit at 
de l'element de formigó mitjançant el curat adequat  i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitz at. 
S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa co mpacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel cont ractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de  la col·locació de les armadures, amb observació de  

l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recin te.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'es tendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estru cturals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i  de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspecció del procés de formigonat amb control, en tre d'altres aspectes, de la temperatura i condicio ns 
ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de la n orma 
EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i contro l de les condicions geomètriques d'acabat, segons 

l'article 100. Control de l'element construït de l' EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d'aco rd a la Instrucció EHE-08, en les que els materials  i 
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comp rovada mitjançant els controls preceptius, sols 
necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en p articular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura c onvingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 

condicions específiques. En aquest cas el plec de p rescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant a mb tota precisió la forma de realitzar-los i la 
manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixi n dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalita t 
o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de la n orma 
EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informa ció 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre ) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 
coneixement de les condicions de resistència assoli des o altres característiques de l'element formigon at. 

F921 SUBBASES DE TOT-U

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactac ió de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de resi dus de la construcció o demolicions, provinent de 
planta autoritzada legalment per al tractament d'aq uests residus. 
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La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera q ue no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la se va 
superfície. 
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 a l' assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat p rocedirà de la trituració, total o parcial, de pedr a de 
cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolic ió, 
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a 
T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2 : >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i  vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE  
103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa

- Categoria d'esplanada E2: 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

- Categoria d'esplanada E1: 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 
vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T 00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 

casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccio ns tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries est ranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se t é 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregular itats que excedeixen les tolerables, s'han de corre gir 
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord a mb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, ab ans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera ne cessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i  les 
variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions  de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar s egregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar l a capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sist emàtica disposant l'equip necessari per a aconsegui r la 
densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim . 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de pas o desg uàs, 
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 pr evista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat definitivament. E ls 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han d e ser reparats pel contractista segons les indicaci ons 
de la DF. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de ca rretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es  
farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigu a de compactació també s'ha de fer a central except e 
quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produït alteracions en  la 
seva humitat de tal manera que es superen els valor s següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la hum itat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no  inferior a la definida en el Plec de Prescripcions  
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acc eptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d' Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula  de 
treball i si són acceptables o no els equips propos ats pel Contractista. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra de  la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de c apes 
subjacents. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la q ue se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento  y sistemas de contención de vehículos. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
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 EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot -u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compa ctació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control qu e estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in  situ'.
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 sup erior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre  la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat a mb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant  procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada  en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície despr és del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaç os de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que res ulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sob re 
una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran e n punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm  com 
a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la 

humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix ll oc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el 

cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversal s.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant l a determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE 
CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m 2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'hau rà 
d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferio r a l'especificada; no més de 2 individus de la 
mostra assajada podran presentar resultats individu als per sota de la prescrita en més de 2 punts 
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és infe rior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la 
densitat especificada.

- Humitat: 
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informati u i no constituiran, per si mateixos, causa de 

rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport: 

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació d e mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als 
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En  cas contrari es tornarà a compactar fins que 
s'obtinguin aquests valors.

- Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pre vist en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i n o hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

capa sempre que es compensi la minva de gruix amb e l gruix addicional a la capa superior, per 
compte del Contractista.

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s' ha d'escarificar la capa en una profunditat de 
15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a 
compactar i a refinar la capa per compte del Contra ctista.

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en 
els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada 
un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

- Rasant: 
- Les diferències de cota entre la superfície obting uda i l'establerta en els Plànols del Projecte no 

superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que 
retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

superfície sempre que es compensi la minva amb el g ruix addicional necessari, per compte del 
Contractista.

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es co rregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial: 

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits  establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària de l tram controlat s'aplicarà una penalització 

econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del t ram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una 

profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compacta r i refinar per compte del Contractista.
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F931 BASES DE TOT-U

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

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactac ió de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de resi dus de la construcció o demolicions, provinent de 
planta autoritzada legalment per al tractament d'aq uests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera q ue no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la se va 
superfície. 
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 a l' assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat p rocedirà de la trituració, total o parcial, de pedr a de 
cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolic ió, 
àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a 
T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2 : >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i  vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE  
103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa

- Categoria d'esplanada E2: 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

- Categoria d'esplanada E1: 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 
vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T 00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 

casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccio ns tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries est ranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se t é 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregular itats que excedeixen les tolerables, s'han de corre gir 
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord a mb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, ab ans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva 
homogeneïtzació i humidificació, si es considera ne cessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i  les 
variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions  de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar s egregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar l a capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sist emàtica disposant l'equip necessari per a aconsegui r la 
densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim . 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de pas o desg uàs, 
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 pr evista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat definitivament. E ls 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han d e ser reparats pel contractista segons les indicaci ons 
de la DF. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de ca rretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es  
farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigu a de compactació també s'ha de fer a central except e 
quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produït alteracions en  la 
seva humitat de tal manera que es superen els valor s següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la hum itat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no  inferior a la definida en el Plec de Prescripcions  
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Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acc eptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d' Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula  de 
treball i si són acceptables o no els equips propos ats pel Contractista. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra de  la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de c apes 
subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la q ue se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento  y sistemas de contención de vehículos. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
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 EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot -u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compa ctació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control qu e estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in  situ'.
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 sup erior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre  la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat a mb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant  procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada  en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície despr és del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaç os de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que res ulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sob re 
una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran e n punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm  com 
a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la 

humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix ll oc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el 

cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversal s.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant l a determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE 
CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m 2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'hau rà 
d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferio r a l'especificada; no més de 2 individus de la 
mostra assajada podran presentar resultats individu als per sota de la prescrita en més de 2 punts 
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és infe rior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la 
densitat especificada.

- Humitat: 
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informati u i no constituiran, per si mateixos, causa de 

rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport: 

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació d e mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als 
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En  cas contrari es tornarà a compactar fins que 
s'obtinguin aquests valors.

- Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pre vist en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i n o hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

capa sempre que es compensi la minva de gruix amb e l gruix addicional a la capa superior, per 
compte del Contractista.

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s' ha d'escarificar la capa en una profunditat de 
15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a 
compactar i a refinar la capa per compte del Contra ctista.

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en 
els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada 
un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

- Rasant: 
- Les diferències de cota entre la superfície obting uda i l'establerta en els Plànols del Projecte no 

superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que 
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retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

superfície sempre que es compensi la minva amb el g ruix addicional necessari, per compte del 
Contractista.

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es co rregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial: 

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits  establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària de l tram controlat s'aplicarà una penalització 

econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del t ram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una 

profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compacta r i refinar per compte del Contractista.

F96 VORADES

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

Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sob re base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN' 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades a mb morter
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formig ó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorad a + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniform e, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al matei x pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha d e 
sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'anc oratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera h a d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconsegu ir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, co m a mínim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replantei g previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la quali tat dels materials. 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobrimen t d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen amb les especificades al projecte.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
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: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o d e 

rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva  col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'aco rd a les condicions del plec i al procediment adopt at

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condi cions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

F971 BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

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

Execució de les operacions necessaries per a la for mació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en mass a.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregaci ons o buits en la seva massa. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a esca ire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de for migó 
de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en ca p punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE -08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequa t i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconse guir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos  al projecte és necessària l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, co m a mínim, de 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural  
(EHE-08). 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o d e 

rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'aco rd a les condicions del plec i al procediment adopt at

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructi us. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condi cions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

F974 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

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

Execució de les operacions necessaries per a la for mació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra n atural, morter o formigó, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada

RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara su perior ha de tenir un pendent transversal del 2% al  4% 
per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigole s sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i unif orme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil  i a 
tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats a mb beurada de ciment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequa t i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%

RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa d e morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se ab eurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hiver n. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES: 
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 següen ts: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o d e 

rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva  col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'aco rd a les condicions del plec i al procediment adopt at

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructi us. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condi cions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

F9A2 PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA

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

Formació de paviment amb materials de pedrera. 
S'han considerat els materials següents: 
- Paviment de tot-u artificial
- Paviment de rebuig de pedrera
- Paviment de granulat
- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natura l 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En paviments granulars: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactac ió de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En el segellat de paviment granular: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Humectació de la capa de granulat gros
- Aportació de material
- Estesa, humectació i compactació de cada tongada
- Compactació del conjunt

CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l 'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
- Planor:  ± 10 mm/3 m

PAVIMENTS GRANULARS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se t é 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfíc ie 
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura amb ient sigui inferior a 2°C. 

PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assa ig 'Próctor Modificat', segons la norma NLT-108/72,  
s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació d e l'equip de compactació. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a ce ntral i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produït alteracions en  la 
seva humitat de tal manera que es superi en més del  2% la humitat òptima. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, co mençant per les vores exteriors i progressant cap a l 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un a mple no inferior a 1/3 del de l'element compactador . 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de pas o desg uàs, 
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 pr evista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat definitivament. E ls 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han d e ser reparats pel contractista segons les indicaci ons 
de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies e specificades a l'apartat anterior han de ser correg ides 
pel constructor. Caldrà escarificar en una profundi tat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material  
necessari tornant a compactar i allisar. 

PAVIMENTS GRANULARS: 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar s egregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar l a capa següent. 

SEGELLAT AMB SORRA NATURAL: 
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'est endre i compactar la sorra per a que reompli els bu its 
que han quedat. 
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a l a primera s'aporta el 50%; la segona ha de ser 
lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sor ra restant. Després de cadascuna d'elles cal 
humidificar i compactar fins la penetració del mate rial. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra de  la 
capa subjacent. 

PAVIMENTS GRANULARS: 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els ne cessaris per a compensar la minva de gruixos de cap es 
subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

F9G1 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS

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

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'arg ila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 
remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en pav iments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assent ament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació  especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF. 
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Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi,  
segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en ca p cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- 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

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE -08. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha  de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG  
3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 1239 0): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que d urant les 48 h següents la temperatura pot ser infe rior 
a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigona r en aquestes condicions, s'han de prendre les mesu res 
necessàries per tal de garantir que en el procés d' enduriment del formigó no es produiran defectes en els 
elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se t é 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfíc ie 
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons le s indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la temperatura del  
formigó, que no ha de superar en cap moment els 30° C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateix a dosificació, equip, velocitat de formigonament i 
gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sen se que un tram de prova hagi estat aprovat per la D F. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la deformació de l 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura sup erficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen cimen ts amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prene n 
mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en  tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 
excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura  d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i evitar dany s al 
formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els acces sos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa 
construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda.  
S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al l larg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat . 
S'han de disposar junts transversals de formigoname nt al final de la jornada, o quan s'hagi produït un a 
interrupció del formigonament que faci témer un ini ci de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aq uests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, s egons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar  a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció execut ats 
al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de m orter sobre la superfície del formigó fresc per a 
facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'es tendre la segona abans que la primera comenci el se u 
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues ca pes no ha de passar més d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig ó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma qu e no 
s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir el s cantells de la capa amb una aplanadora corba de 1 2 mm 
de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient  a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament  de 
la capa amb prou antelació per a que es pugui acaba r amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textur es per estriat o ranurat, per una denudació química  de 
la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sist ema, 
el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'espe cificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al formigonament, a 
excepció del imprescindible per a l'execució de jun ts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el  formigó hagi assolit el 80% de la resistència exig ida 
a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer  abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils e n el mateix sentit de circulació, s'han de formigon ar 
com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de n umerar les lloses exteriors de la calçada amb tres 
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dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines s'ha de manteni r net amb els dispositius adequats acoblats a les 
mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de  recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimen tadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el ca ble de guia de l'estenedora no ha de ser superior a  10 
m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes  de radi inferior a 500 m i als acords verticals de  
paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fle txa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de l es erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·
liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i 
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de for migó 
prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma  suficientment uniforme per a no desequilibrar l'av anç 
de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extre mar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, exce pte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser sufici ent perquè, amb un termini mínim de desencofrat del  
formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada  i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la  
corresponent a 3 h de formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment confor men la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d' irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els jun ts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonamen t dels treballs de preparació de la superfície 
existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofra t lateral, en el cas que sigui necessari. 

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 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

PAVIMENT PER A CARRETERES: 
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. 

F9H1_01 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN C ALENT

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

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat  de la combinació d'un betum asfàltic, granulats am b 
granulometria continua, pols mineral, i eventualmen t additius, de manera que totes les partícules del 
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homog ènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada , a 
una temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de tr eball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest  per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogèni a, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva ra sant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqu i a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valo rs 
següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indic at 
en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els va lors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial ob tinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i  la 
resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN ) han de ser iguals o mes grans que els valors de l a 
taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries i nferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 1 0 mm
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació , ha 
de complir les especificacions de l'article 542.4 d el PG-3. 
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S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitu d no inferior a la definida en el Plec de Prescripc ions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es  pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d' Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula  de 
treball i si són acceptables o no els equips propos ats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitza r la correspondència, al seu cas, entre els mètodes  de 
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat  i de la densitat in situ establerts als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètod es ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura  
ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm,  en 
aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, d esprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha 
de poder augmentar aquests límits, en funció dels r esultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet  la 
posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriq ues. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha d'assentar-se t é 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfíc ie 
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als 
articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'h a d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherènci a, 
que ha de complir l'especificat en els articles 530  ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran  
d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lliga nt i segellar les zones massa permeables, segons le s 
instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà esp ecialment que transcorregut el plaç de rotura del 
lligant dels tractaments aplicats, no queden restes  d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol t emps 
des de la aplicació, es verificarà que la seva capa citat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminu ït 
de forma perjudicial; en caso contrari, el Director  de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg 
d'adherència adicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament come nçant per la vora inferior de la capa i amb la majo r 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'a mplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi  
hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es 
trobi encara calent i en condicions de ser compacta da; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superf ície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, se nse 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secc ió 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les  toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3 . 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possi ble, ajustant la velocitat de l'estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que  aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovar à 
que la temperatura de la mescla a estendre, en la t olva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi d e la 
prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de  compactació, en cas contrari cal executar un junt 
transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a  
estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la ex tensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet , 
treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedore s lleugerament desfasades, evitant junts longitudin als. 
A la resta de situacions, desprès d'haver estes i c ompactat una franja, s'estendrà la següent mentre l a 
vora de la primera estigui encara calenta i en cond icions de ser compactada; en caso contrario, 
s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat pe r la DO en funció dels resultats del tram de proves  
fins que se assoleixi la densitat especificada a l' epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura me s 
alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin 
desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà,  mentre la mescla estigui en condicions de ser 
compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats o modificats amb cautxú i en mescles bituminose s 
amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriamen t el procés de compactació fins que la temperatura de 
la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmul a de treball, encara que s'hages assolit prèviament  la 
densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de man era continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescl a 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aq uestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per ta l 
que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del c ostat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de  
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha c ompactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compac tació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar qu e els junts transversals de capes sobreposades qued in a 
un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudin als quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de 
l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l'estesa en primer lloc no fos supe rior 
al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de ta llar 
verticalment, deixant al descobert una superfície p lana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa unifor me i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 d el PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A  
continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han d e compactar transversalment, i s'ha de disposar els  
recolzaments necessaris per als elements de compact ació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulaci ó quan assoleixi la temperatura ambient en tot el s eu 
gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan ass oleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han 
d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambi ent. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els a mples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les de nsitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control  de 
cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra de  la 
capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'emprimació o d'adherència. 

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. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas generales par a 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que  se actualizan determinados artículos del pliego de  
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes, relativos a materiales básicos, a 
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento  y sistemas de contención de vehículos. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar -se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bitu minosa en calent. Execució d'un tram de 
prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de  fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesur a de la temperatura de la mescla i la temperatura 

ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons U NE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22  

mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del  granulat superiors, al menys un cop al dia i al 
menys un cop per lot determinat segons el menor del s valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12 697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697 -6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 

13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de refe rència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb  la freqüència que estableixi el DO, sobre les 

mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN  12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, 

sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la  freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els apro vats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja  i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inf lament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibr atoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacio ns de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següent s 
criteris: 
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6,  considerant les condicions d'assaig de l'annex B d e 

l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de  1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i 

abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI  segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, con trolada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, sego ns NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de 

la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacio ns de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'accep tar o rebutjar globalment.  
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat aca bada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algu n 
dels paràmetres de control son els indicats a l'epí graf 542.10 del PG 3. 

FD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS

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

Execució de caixa per a embornals o interceptors, s obre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventu alment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 fon dària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb el pavime nt 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
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- 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 e n cap punt per la introducció d'elements de l'encof rat 
ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtlan d. 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 d iscontinuïtats 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 osc il·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 fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retar din l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la hu mitat 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 humi tejades les superficies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales p ara 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba  la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural ( EHE-
08). 

FD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

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 operacion s 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 perímetr e. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que pu guin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correc tament. 
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 desperfec tes, ni ha de modificar les condicions exigides per  al 
material. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bast iment
- 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 ex istents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERV EIS

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 fet 'in situ' sobre solera de ma ó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el c as), sobre solera de formigó o llit de grava, i 

reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ', amb parets  arrebossades i lliscades interiorment, sobre soler a 

de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Pericó de formigó fet 'in situ': 
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i dese ncofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tap a
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 tap a
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet 'in situ' 
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixa nt preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres. 

CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU': 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a esca ire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la tapa enrasats amb el pavimen t. 
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb el pavime nt 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 desplaç ament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU' 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces cer àmiques, sobre solera de maó calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de qu edar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajun t i les filades han de ser horitzontals.
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La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la pa ret 
i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El r evestiment 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 sifònic s:  >= 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

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions exigides per  al 
material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que  la DF ho consideri necessari. 

PERICÓ DE FORMIGÓ FET 'IN SITU': 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan e s 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura  pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l' autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per  a poder verificar la resistència realment assolida . 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retar din l'adormiment. 

PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET 'IN SITU' 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà des perfectes ni modificarà les condicions exigides al 
material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que  la DF ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat 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). 

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZA CIONS DE SERVEIS

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

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa p er a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafa t amb morter

CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat so bre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perim etral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del pavime nt perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastimen t 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 desplaçame nts accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correc tament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de qued ar al mateix pla que el paviment perimetral i mante nir 
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 desperfec tes, ni ha de modificar les condicions exigides per  al 
material. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Seguiment del procés de col·locació.
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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 bast iment
- 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 ex istents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

FG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

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

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàm etre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'ex terior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exter ior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, ret alls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'es tat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar e l 
tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

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

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subminis trats pel fabricant o expressament aprovats per aqu est. 
Els accessoris d'unió i en general tots els accesso ris que intervenen en la canalització han de ser el s 
adequats al tipus i característiques del tub a col· locar.
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte a col·locar corresponen a les especificades a la 
DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col· locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les caracter ístiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatg es, 
retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa n ivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netej ant-
la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques  de 
formigó, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions del projecte, entre els eixos dels elem ents 
o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la re sta 
de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
REBT 2002. 
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UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particula res 
para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particula res 
para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la con ducción de cables. Parte 2-4: requisitos particular es 
para sistemas de tubos enterrados. 

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Comprovació de la correcta implantació de les cana litzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions  s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors insta l·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels acces soris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que n o es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacion s metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral· lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies 

inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes  de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per  a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la in stal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es pr ocedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es p rocedirà d'acord amb el que determini la DF. 

FG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a s istemes de distribució en tensió baixa i instal·lac ions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de c oure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïlla ment de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 -4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament d e barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta d e 

barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïll ament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mi ca 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 211 23-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïll ament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de bar reja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 

barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de bar reja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fl eix 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 aïllam ent 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 operacion s següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb bor ns o regletes de connexió, prohibint-se expressamen t el 
fer-ho per simple recargolament o enrrotllament del s fils, de forma que es garanteixi tant la continuï tat 
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 dan ys mecànics que puguin venir després de la seva ins tal·
lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de deri vació 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 d erivació, 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 pú blics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sost re mitjançant brides, collarins o abraçadores de fo rma 
que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fi xació al parament ha de quedar alineada paral·lelam ent 
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'apr ofitarà, en la mesura del possible, les possibilita ts 
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. H an d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i  
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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 sòlida ment subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctr iques 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'encreuame nt 
es fa practicant un pont amb el mateix cable, els p unts de fixació immediats han d'estar el suficientm ent 
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. E n 
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 don ar-
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 e n 
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 proteg irà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del 
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer g alvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transc orre per la façana o suport es farà dintre d'una ca ixa 
de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'ac er, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes p er 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 c ontinuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanqu itat 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 p er 
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 bobin a. 
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·lac ió:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, n i que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estir ant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politge s als suports i en els canvis de direcció per tal d e 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 perman entment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen l es 
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'insta l·lació serà tal que no provoqui allargaments super iors 
al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la te nsió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 
N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran ro dets 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 vegade s el diàmetre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'i ntroduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protec ció 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 espe cificacions del projecte, entre els eixos dels elem ents 
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
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 condu ctors
- 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 empal maments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte alt res conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyal s 

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 quantificaci ó dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els c ircuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies pr incipals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més de sfavorables i les línies que hagin sigut modificade s el 
seu recorregut respecte projecte. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es pr ocedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es p rocedirà d'acord amb el que determini la DF. 

FG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

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

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 d e 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 operacion s següents: 
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per solda dura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de car gol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables . 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evit ar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de pr oduir 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 ríg id 
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 a l parament o sostre, o bé mitjançant brides en el c as 
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 ras es reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegad es el diàmetre exterior del cable en mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pat eixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels elements  o 
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
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 posad a a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació  d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ú s 

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 met àl·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'IN COMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcc ió 
de nous pous de terra o tractament del terreny, fin s que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits . 

FGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDI CA

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

Elements per a formar una connexió a terra, col·loc ats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soter rada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 lo calitzable 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, s oldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra h a 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 super ior 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, ig ual 
a la seva longitud. 
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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 d e 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 prod ucte 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 d e 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 le s especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
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 posad a a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació  d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ú s 

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 met àl·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'IN COMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcc ió 
de nous pous de terra o tractament del terreny, fin s que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits . 

FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

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

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locat s ancorats al paviment i els seus components acobla ts a 
aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o tronc ocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'a cer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m d e 

sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·l ocat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galva nitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 

troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llarg ària, per a cantonada o no, fixat amb platina i 
cargols.

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antio xidant, 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 operacion s següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'anc oratge
- 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 contrafemelle s. 
La situació de la porta del compartiment per a acce ssoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjan çant 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 contrafemelle s. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjan çant 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) . 

Plec de condicions tècniques

16009_URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT CRITÒFOL_ ÀMBIT RESIDÈNCIA Pàgina 83



La fixació s'ha de fer pel punt central de la creue ta. 
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 l lum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de 
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de s ubjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i ma nipular 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 senyali tzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi ón. 
REBT 2002. 

SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. P arte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. 
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